
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 100. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner
Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci ve
üçüncü cümlelerinde yer alan “beş” ibareleri “sekiz” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci
cümlesine “içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ürünlerinin” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2011 28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/4/2012 28254

2- 11/1/2013 28525

3- 20/12/2014 29211

4- 26/4/2016 29695

5- 16/11/2017 30242

6- 21/12/2017 30277

7- 17/5/2018 30424

8- 1/4/2020 31086

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Eylül 2020
PERŞEMBE
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Sayıştay Başkanlığından:
KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE

BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ
HAKKINDA USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sayıştay denetimine tabi kamu idarele-

rince tutulan defter, kayıt, belge ve bilgilerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme
yeri ve yöntemi ile süresine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanu-

nunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,
b) Belge: Kamu idaresinin hesap dönemi sonu itibarıyla mali tablolarında yer alan eko-

nomik değerlerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını gösteren belgeler ile yevmiye defte-
rine yapılan kayıtları oluşturan ve mevzuatında öngörülen muhasebeleştirme belgeleri ve ek-
lerini,

c) Birleştirilmiş veriler defteri: İlgili kamu idaresinin ürettiği, yevmiye defteri, kasa
defteri, büyük defter ile muhasebeleştirme belgelerinde yer alan ve bu Usul ve Esaslara ekli
tablolarda detayları belirlenen mali verileri içeren elektronik tablo veya tabloları,

ç) Elektronik ortam: Veri tabanı bağlantısı, SFTP (Güvenli Dosya Taşıma Protokolü)
ve web portal yöntemlerinden biri ya da birkaçını,

1) SFTP (Güvenli Dosya Taşıma Protokolü): Güvenli bağlantı kullanarak dosya transferi
yapan aktarım protokolünü,

2) Veri tabanı bağlantısı: İlgili kamu idarelerinin veri tabanlarına bağlanılarak yapılan
veri transfer yöntemini,

3) Web portal: Web üzerinden veri transferi sağlamak üzere kullanılan yazılımı,
d) Hesap: Kamu idaresinin bir hesap döneminde, aynı bütçe türüne ait tüm mali işlem-

lerini kapsayan defter, mali tablo, belge ve bilgilerin tamamını,
e) Hesap dönemi: Mali yılı,
f) Kamu idaresi: Kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmak-

sızın Sayıştay denetimine tabi tüm idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı ortaklık ve
şirketleri,

g) Muhasebe birimi: Kamu idarelerinde gelirlerin ve alacakların tahsili, gider ve borç-
ların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alın-
ması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemler ile muhasebe
kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmekle görevli birimi,

ğ) Muhasebe yetkilisi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanununa tabi kamu idareleri için, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirlenen
görevliyi, diğer kamu idarelerinde ise muhasebe birimi amirliği yetki ve sorumluluğuna sahip
bulunan görevliyi,

h) Üst yönetici: 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri için 5018 sayılı Kanuna göre
belirlenen üst yöneticiyi, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Defter, Mali Tablo, Belge ve Bilgilerin Çeşitleri, Verilme Yeri ile Süresi ve Usulleri

Verilecek defter, mali tablo, belge ve bilgilerin çeşitleri
MADDE 5 – (1) Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır:
a) Muhasebe birimlerini, muhasebe yetkililerinin adlarını, soyadlarını, unvanlarını ve

elektronik posta adreslerini gösterir bilgi formu.
b) Kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numara-

larını gösterir bilgi formu.
(2) Aylık olarak birleştirilmiş veriler defteri verilir.
(3) Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler şunlardır:
a) Birleştirilmiş veriler defteri.
b) Geçici mizan.
c) Kesin mizan.
ç) Mali tablolar;
1) Bilanço,
2) Faaliyet sonuçları tablosu/gelir tablosu/kâr-zarar tablosu,
3) Özkaynak değişim tablosu,
4) Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu.
d) İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı

icmal cetveli veya envanter defteri.
(4) Birleştirilmiş veriler defteri, yıl başından itibaren ilgili ayın sonuna kadar bütün ka-

yıtları içerecek şekilde düzenlenir.
(5) Kamu idareleri üçüncü fıkranın (ç) bendinde sayılan mali tablolardan, tabi oldukları

muhasebe mevzuatı ile finansal raporlama çerçevesine göre Başkanlıkça bu Usul ve Esasların
eklerinde yer verilenleri, belirlenmiş olan formata uygun olarak gönderirler.

(6) Mali tablolara ilişkin dipnotlar/açıklayıcı notlar bu Usul ve Esasların eklerinde be-
lirtilen formatta gönderilir.

Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme yeri ve süresi
MADDE 6 – (1) Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden 5 inci maddede sayılanların

verilme yeri Başkanlıktır. Bu belgelerin onaylı bir örneği istemesi halinde ilgili denetçiye de
verilir.

(2) Hesap dönemi başında verilecek bilgiler ocak ayı sonuna kadar Başkanlığa gönde-
rilir. Bu bilgilerde yapılacak değişiklikler en geç bir ay içinde Başkanlığa bildirilir.

(3) Birleştirilmiş veriler defteri takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.
(4) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlardan mali tablolar dışındaki defter, belge

ve bilgiler, ilgili mali yılı takip eden ocak ayının sonuna kadar, mali tablolar ise; genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri tarafından mart ayının 15 ine kadar, şirketler tarafından nisan
ayının sonuna kadar, diğer kamu idareleri tarafından şubat ayının sonuna kadar gönderilir.

(5) Birleştirilmiş veriler defterinde, dönem sonunda Başkanlığa verilmesinden sonra
herhangi bir kayıt yapıldığı takdirde, birleştirilmiş veriler defteri en geç dördüncü fıkrada mali
tablolar için belirlenen son tarihlere kadar mali tablolarla birlikte yeniden gönderilir.

(6) Muhasebe işlemleri ortak bir bilişim sisteminde yürütülen kamu idarelerinin birleş-
tirilmiş veriler defteri, veri tabanı bağlantısı yöntemi ile 5 inci madde ve bu maddede belirtilen
süre ve dönemlere bağlı olmaksızın alınabilir.

Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme usulü
MADDE 7 – (1) Birden fazla muhasebe biriminde muhasebeleştirilen kamu idarelerine

ait hesaplar birleştirilerek verilir.
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(2) Kamu idaresi hesaplarını Başkanlığa verme sorumluluğu, 5018 sayılı Kanuna tabi
olan kamu idareleri için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya yetkilendirdiği harcama yet-
kilisi ile muhasebe yetkilisindedir. Diğer kamu idarelerinde ise sorumluluk üst yönetici ile mu-
hasebe yetkilisindedir.

(3) Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden 5 inci maddede sayılanlar, bu Usul ve Esas-
ların eklerinde, idareler itibarıyla belirlenmiş formatta, her bir tablo, belge veya cetvel tabi ol-
duğu mevzuata göre yetkili ve sorumlu olanlar tarafından elektronik olarak imzalanarak web
portal aracılığıyla Başkanlığa gönderilir.

(4) Kamu idarelerinden muhasebe işlemleri ortak bir bilişim sisteminde yürütülenlerin
birleştirilmiş veriler defteri veya birleştirilmiş veriler defterini oluşturan elektronik tabloları,
söz konusu bilişim sistemini yürüten kamu idaresi tarafından veri tabanı bağlantısı yöntemiyle
Başkanlığa gönderilir. Bu kapsamdaki kamu idareleri tarafından birleştirilmiş veriler defteri
veya birleştirilmiş veriler defterini oluşturan elektronik tablolar ayrıca gönderilmez.

Diğer belgelerin verilme yeri, süresi ve usulleri
MADDE 8 – (1) İlgili hesaba ilişkin olmakla birlikte, 5 inci maddede sayılanlar dışında

kalan ve Başkanlık veya ilgili denetçi tarafından istenen belge ve bilgiler, belirlenen yöntem
ve süre içinde verilir veya gönderilir.

(2) Kamu idareleri, Başkanlık veya ilgili denetçi tarafından talep edildiğinde, mali iş-
lemlerine ilişkin verilere erişim imkânı sağlarlar.

(3) Diğer belgelerin gönderilmesine ilişkin hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekler
MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esasların ekleri https://bvas.sayistay.gov.tr/ adresinde ya-

yımlanır.
Yetki
MADDE 10 – (1) Başkanlık, mevzuatına uygun olarak üretilen ve bu Usul ve Esasların

eklerinde yer alan defter, mali tablo, belge ve bilgiler ile bunların formatını, elektronik ortamda
gönderme usulünü ve zamanını kamu idareleri itibarıyla değiştirebilir, yenilerini ekleyebilir,
farklı yöntemler belirleyebilir.

(2) Başkanlık bu Usul ve Esasların eklerinde yaptığı değişiklik veya düzenlemeleri
https://bvas.sayistay.gov.tr/ adresinde yayımlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

mu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu idaresi hesabını oluşturan ve elektronik ortamda üre-

tilen mali tablolar ile diğer defter, belge ve bilgilere ilişkin verilerin elektronik ortamda imza-
lanarak verilmesini temin edecek teknik altyapı ve/veya yazılım kullanıma açılana kadar, söz
konusu veriler 7 nci maddede belirtilen elektronik veri transfer yöntemleriyle, elektronik im-
zaya ilişkin hükümler uygulanmadan Başkanlığa gönderilir. Bu durumda, kamu idareleri yev-
miye defterinin kapanış kayıtlarını içeren son sayfası veya sayfaları ile mali tablo, belge ve
bilgileri imzalı ve mühürlü olarak ayrıca gönderirler.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Usul ve Esaslar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esasları Sayıştay Başkanı yürütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KGTÜ-PAMER): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
e) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri, yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, psi-

koloji, klinik psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında lisans, yüksek lisans
ve doktora öğrenimi gören öğrencileri,

f) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çalışma alanları ile ilgili konularda araştırmalar yap-

mak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile iş birliği
kurmak, gelişmeleri takip ederek merkezin gelişmesini sağlamak, psikolojik destek, psikoeği-
tim, grup çalışmaları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları sağlamaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Psikoloji konularında araştırmalar yapmak, yapay zekâ tabanlı psikoloji, psikoeğitim,

aile danışmanlığı, gelişim, stres ve stresle başa çıkma konularında uzaktan eğitim ve danış-
manlık algoritmaları oluşturmak ve bu konularda araştırmalar yapmak.
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b) Danışanların psikolojik sorunlarını değerlendirmek, konusunda uzmanlara yönlen-
direrek destek ve yardım sağlamak.

c) Danışanların iletişim sorunları, evlilik ve aile içi çatışmalar, yaşam, iş, aile
doyumu/doyumsuzluğu, yaşam kalitesini artırma, yaşam sorunlarıyla, stres ve stresle başa çık-
malarına yardım etmek.

ç) Danışanların yaşadıkları ortamları temel alarak, duygusal, zihinsel, kendi ve kendilik
gelişmelerine destek olmak, gündelik sorunlarla başa çıkma yollarını artırmaya yönelik psiko-
lojik eğitimler vermek.

d) Danışanlara durumlarına göre bireysel, aile, çift ve grup eğitim ve danışma hizmetleri
sunmak.

e) Danışanların faydalanmalarını ve gelişimlerini izlemek, araştırma ve değerlendirme
amaçlı test uygulamaları yapmak.

f) Gereğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurumlara yönlendirmek.
g) Danışanlardan elde edilen bütün sözlü ve yazılı bilgileri ilgili mevzuat ve etik kurallar

doğrultusunda yönetmek, arşivlemek ve korumak.
ğ) Merkezin hizmet kalitesini değerlendirmek, artırmak amacıyla danışanlara memnu-

niyet değerlendirme anketleri doldurtmak.
h) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin psikoloji, klinik psikoloji ve danışmanlık

öğrencilerinin eğitimlerinin ve staj eğitimlerini, etik ve bilimsel süreçler gözetilerek, öğretim
üyeleri gözetiminde yapılmasını sağlamak.

ı) Bilimsel gelişmeleri izlemek ve yaymak maksadıyla psikoloji alanları ile ilgili top-
lantı, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere
katılmak.

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; Merkezin çalışma alanı ile ilgili olan Üniversitenin tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl süreli-
ğine görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli
Heyetin onayı ile iki müdür yardımcısı üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yerine
getirmesinde Müdüre yardımcı olup Merkezin etkili ve verimli çalışması konusunda Müdüre
karşı sorumlu olarak çalışır. Müdür olmadığı zamanlarda yardımcılardan biri Müdüre vekalet
eder. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezde psikolojik araştırma, eğitim, psikolojik danışma, grup çalışmaları, ölçme

ve değerlendirme hizmetlerini amacına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek.
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b) Merkezde yapılacak araştırmaları planlamak, yapılmış olan araştırma projelerini de-
ğerlendirmek, yapay zeka tabanlı psikolojik danışmanlık algoritmaları oluşturma çalışma ve
araştırmalarını yapmak.

c) Uzaktan psikolojik danışmanlık çalışmalarının yapılmasını sağlamak üzere araştır-
malar yapmak.

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin bilimselliği ve kültürel değerler korunarak, danışan-
ların temel psikolojik gereksinmelerinin sağlandığını gözetmek. Hizmet kalitesini en üst dü-
zeyde tutmak. Danışanların olası risk ve zararlara karşı korunmasını sağlamak.

d) Merkezin yıllık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla istatistik verileri ve diğer de-
ğerlendirmeleri her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak.

e) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.
f) Merkezde çalışan öğretim üyesi, uzman, psikolog ve idari personelin yıllık ve idari

izinlerini düzenlemek ve onaylamak.
g) Merkezde çalışanlar arasında birlikteliği, uyum içinde verimli çalışmayı sağlamak,

mesleklerinde ve kendilerini geliştirmede her türlü desteği vermek, birlik olmanın, birlikte ça-
lışmanın kişileri geliştireceğinden hareketle bilgi alışverişini sağlamak için, merkez içi haftalık
toplantılar düzenlemek.

ğ) Merkezde çalışan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumlu-
luklarını belirlemek, çalışanlar arasında gerekli iş bölümü ve rotasyonları yapmak.

h) Danışanların istek ve gereksinimlerini dikkate alarak sunulan hizmetleri çeşitlendir-
mek, etkinliklerinin artırılmasını ve geleceğe yönelik planlamalar yapmak.

ı) Merkezin çalışma standartlarını artırmak ve geliştirmeye yönelik stratejiler belirle-
mek, merkezin kadro gereksinimlerini belirlemek, alınacak uzman adaylarının seçimlerini ilgili
mevzuat çerçevesinde yapıp, Yönetim Kurulunda görüşüp Rektörlüğe sunmak.

i) Merkezde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin staj yapmalarına olanak
sağlamak, staj yapacak öğrencilerin sayılarını, görev alanlarını, görev takvimini belirleyerek
Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Merkez çalışanlarının mesleki alandan bir öğretim üyesinden danışmanlık almalarını,
bunun süre ve işleyişini düzenlemek ve denetlemek.

k) Gerekli görülen ve gereksinim duyulan durumlarda psikoloji bölümü öğretim üye-
lerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezin çalışma
alanlarında görevlendirilmelerinin sağlanması için çalışmalarda bulunmak.

l) Üniversitede hizmet içi eğitim çerçevesinde seminer ve toplantılar düzenlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Üye-

lerin en az üçü psikoloji bölümünün öğretim üyeleri, kalan üyeler Üniversitenin akademik ve
idari personeli arasından üç yıl için Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ile görevlendi-
rilir. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üni-
versite dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine
en az üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Araştırma projeleri geliştirmek, geliştirilmiş projeleri desteklemek.
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
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c) Gelecekte verilmesi düşünülen yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.
ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmek için bilimsel temelli çalışmalar yapmak.
d) Yönetim Kurulu kararıyla Merkeze bağlı birimler kurulmasını sağlamak.
e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını belirlemek. Staj yapacak öğrenci sayısını ve çalışma

alanlarını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kurum ve ku-

ruluşlarla iş birliği yapmak amacıyla psikoloji, bilişim ve yönetim alanlarında faaliyet gösteren
kişilerin katıldığı bir kuruldur. En çok yedi kişiden oluşur. Kurul üyeleri; ilgili Rektör yardım-
cısının başkanlığında, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektörlük tarafından belir-
lenen ve Mütevelli Heyetin onayıyla üç yıllığına görevlendirilir. Görevi biten kurul üyesi aynı
usullerle yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu olağan toplantılarını üç ayda bir yapar.
Olağanüstü toplantılar Kurul başkanının isteği üzerine yapılır. Kararlar toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek, yapılacak uygula-

malar ve alınacak tedbirler hakkında görüş bildirmek, eleştirmek ve katkıda bulunmak.
b) İlgili bilimsel kuruluşlarla iş birliği oluşturup geliştirilmesini sağlamak.
c) Yapılacak araştırmalara finansman sağlamak konusunda Üniversite dışı kaynakların

belirlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde girişimlerde bulunmak.
ç) Merkezin işleyişiyle ilgili olarak bu konuda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasını sağlamak.
d) Yönetim Kurulunun isteği doğrultusunda Merkezin uygulamalarını ve yapılacak

araştırmaları etik açıdan incelemek, önerilen süre içinde rapor etmek.
e) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve işlevleri kapsamındaki görüşlerini kurul

toplantısı dışında da sözlü ve yazılı olarak Merkez Müdürüne bildirebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

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

devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rek-

törlükçe karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (UZEM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Üni-

versitedeki yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim prog-
ramları kapsamında uzaktan yapılan eğitimler için plan, program, koordinasyon ve uygulama
faaliyetlerine destek sağlamak ve uzaktan eğitim kalite ve etkinliğini artıracak araştırmalar ger-
çekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki ön lisans, lisans, yüksek

lisans ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için
plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak, bu eğitimlerin etkin
yapılabilmesi için e-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek.

b) Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri ihtiyaç ve talep ol-
ması halinde uzaktan eğitim teknolojileri ile desteklemek; örgün derslerin, ihtiyaç duyulması
halinde uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması için destek sağlamak.
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c) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan diploma ve sertifika
programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eği-
timleri vermek, gerekli öğrenim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

ç) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleş-
tirmek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki
bilgi güncellemesine yardımcı olmak.

d) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik sertifika programları dü-
zenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek.

e) Üniversite öğretim elemanlarına uzaktan eğitim platformunun kullanımı, ders ma-
teryali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık
hizmeti vermek.

f) Üniversite içinde ve dışındaki birim, kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim
birim ve merkezleriyle iş birliği, ortak proje ve programlar yapmak.

ğ) Uzaktan eğitim konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübeyi ilgili kurum ve kuru-
luşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esas-
larını belirlemek, projeler geliştirmek.

h) Uzaktan eğitim konularında ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konfe-
rans ve sempozyumlar düzenlemek, süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önermek.

i) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını
ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinas-
yonu sağlamak.

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğ-
renmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

k) İlgili kurullardaki mazereti nedeniyle derslere katılamayan öğretim elemanlarının
uzaktan eğitim metoduyla derse katılımlarına destek sağlamak; aynı şekilde ihtiyaç olması ve
gerekli kararların alınması halinde yeterlilik ve tez savunma sınavları gibi sınavların uzaktan
eğitim metoduyla yapılmasını sağlamak.

l) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin
güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek. 

m) Rektörlük tarafından uzaktan eğitimle ilgili verilecek diğer faaliyetleri gerçekleş-
tirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün

önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebilir. 
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(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli akademik ve idari personel arasından en fazla iki kişi, üç
yıl için Rektör önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirile-
bilir. Müdür yardımcıları aynı usulle değiştirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin birimlerini yönetmek ve Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili bütçe, plan

ve programları hazırlamak.
g) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör,

sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.
ğ) Rektör tarafından uygun görülmesi durumunda sınav ve belgelendirme süreçlerini

yönetmek ve bu süreçlerde Rektörlüğü temsil etmek.
h) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri

yapmak. 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite akademik ve idari personeli arasından Rektör tara-
fından belirlenen ve Mütevelli Heyetin onayladığı üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Rektör, kendi
takdiri ve/veya Müdürün gerekçeli talebini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevine
son verebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
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c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-
mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-
rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında gö-
revlendirilmesini Rektöre teklif etmek.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar
ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında katkılarından fay-

dalanmak üzere, Üniversite ya da yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile başka
mesleklerdeki konu uzmanları arasından Rektör tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetin
onayladığı üç yıllığına görevlendirilen en az üç, en çok yedi üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin
yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

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

devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rek-

törlükçe karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 7254/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 7255/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1 ADET VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ DİSK KAPASİTESİ ARTIRIMI  

SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 1 adet Veri 

Depolama Sistemi Disk Kapasitesi artırımının teknik şartnamesine, NetApp FAS8200 
marka/modeline 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 olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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, marka/model, 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, 28/09/2020 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’te 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, 
NetApp FAS8200 marka/modeline 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. 

 7312/1-1 
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EKMEK FABRİKASI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 5340 ada 2 

parsele isabetli Ekmek Fabrikası, 26.08.2020 tarih ve 2020/07-4 Meclis Kararı ile 1 yıllığı 
425.000,00 TL (KDV Dâhil) muhammen bedel ile 10 yıllığına 29.09.2020 tarihinde saat 14:00 te 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile kiraya 
verilecektir. 

2. İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. 

3. İhalelerin şartname bedeli 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma 
Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır. 

4. İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen yerin geçici teminatı 127.500,00 TL olup, 
geçici teminatı nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası 
Çarşı şubesinde bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır. 

5. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
a. Tedavüldeki Türk parası; 
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu; 
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller; 
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları; 
6. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA 

TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER; 
a. İkametgâh belgesi, 
b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu; 
c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz; 
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan 

kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. 
e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi; 
f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı; 
g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması 
halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri; 

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi; 
İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: 
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak 

zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-
f-g-h) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir. 

ORTAK GİRİŞİMDE; 
i. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. 
j. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere 

ortaklık yapar. 
k. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı 

Beyannamesini vermek zorundadır. 
l. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu 
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı 
Beyannamesinde gösterilir. 
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m. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu 
sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir. 

n. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, 
ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir 

7. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7232/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Madde 1. Denizli İli Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve 

mülkiyeti Belediyemize ait toplam 23.503,25 m² den ibaret 286 ada 5 parsel numaralı 1 adet 
taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır. 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 01.10.2020 Perşembe günü saat 14.30’da Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de 
bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Madde 4. Muhammen bedel, 27.000.000,00-TL olup, geçici teminat tutarı 810.000,00-TL dir. 
Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası 
Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 
bedelsiz temin edilebilir. 

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.30’a kadar Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler 
veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. 

Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya 
noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

A. Gerçek Kişiler; 
a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 

ikametgah belgesi 
b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti 
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve 

vekalet edene ait imza beyannamesi 
d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu 
e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu 
B. Tüzel Kişiler; 
a. Tebligat için adres beyanı 
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

c. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.) 
d. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri. 
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e. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu 
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu 
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 
C. Ortak girişimler; 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) 

maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş 
ortaklığı beyannamesi, 

Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana 
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 7233/1-1 
—— • —— 

5 (BEŞ) ADET KONİK TABANLI ÇELİK SİLO VE İLETİM DÜZENLERİNİN  
TAMİR- BAKIM VE REVİZYONU İLE 2 (İKİ) ADET 

KONİK TABANLI ÇELİK SİLO VE İLETİM DÜZENİ 
ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Türkgeldi Tarım İşletme Müdürlüğün’de bulunan 5 (Beş) 

adet konik tabanlı çelik silo ve iletim düzenlerinin tamir - bakım ve revizyonu ile 2 (İki) adet 
konik tabanlı çelik silo ve iletim düzeni yurtiçinden kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 200,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 29.09.2020 günü saat 14.30’a kadar Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde 
göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 
ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No: 62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel  :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks:90 (312) 417 78 39 7308/1-1 
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HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 232 464 31 31 - 4911 / 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : tcddihale35@gmail.com 
2. İhale konusu işin niteliği, 
    türü ve miktarı adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan 

15.100 Adet Hurda Beton Traversin Kapalı Zarf Yöntemi 
İle Satışı Yapılması İşi.  

3. İhalenin:  
a) Yapılacağı Yer  : TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü 
b) Tarih ve Saati  : 06.10.2020 - 14:00 
4. Şartnameler TCDD İzmir 3.Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu 

Bürosundan KDV Dahil 50,00.- TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler 
şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir kaleme için 
kısmi teklif verilebilir. 

5. Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir. 
7. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
 

3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN  
HURDA BETON TRAVERSLER 

 
34 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası/ Balıkesir 
Kapaklı 300 Adet 
Akhisar (Eski) 3.000 Adet 
Süleymanlı 70 Adet 
Bakır 550 Adet 
Kırkağaç 1.100 Adet 
Soma 900 Adet 
Savaştepe 1.480 Adet 
TOPLAM 7.400 Adet 
 
31 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası/Alsancak 
Halkapınar 700 Adet 
Biçerova 7000 Adet 
TOPLAM 7.700 Adet 
GENEL TOPLAM 15.100 Adet 
 7101/1-1 
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ETİL ALKOL ÜRETİMİ VE SONRASI BAKIM İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMETLERİ  
ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Alkol Fabrikasında Etil Alkol Üretimi ve Sonrası Bakım İşleri İşçilik Hizmetleri Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt no : 2020/481034 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası 
  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222 230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222 230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız alkol fabrikasında 20 (yirmi) vasıflı, 14 (Ondört) 

vasıfsız olmak üzere toplam 34 (Otuzdört) personel ile 3 
(üç) ay süreli olarak yapılacak olan etil alkol üretimi ve 
sonrası bakım onarım işçiliğidir. 

b)Yapılacağı yer : Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 28.09.2020 Pazartesi günü Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektöre 
gerçekleştirilen Biyoyakıt, Etil Alkol, Etanol üretimi işçilik hizmetleri veya her türlü laboratuvar 
işçilik hizmetleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük 

fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım Taşkent -Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme 
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11  -İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 7295/1-1 
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NÖRORADYOLOJİK AMAÇLI BİPLAN DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Biriminden:  

Nöroradyolojik Amaçlı Biplan Dijital Anjiyografi Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/475344 
1-İdarenin  

a) adresi : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 
3 Ulus Altındağ-ANKARA 

b) telefon ve faks numarası :0 312 906 13 77 – 0 312 906 29 84 
c) elektronik posta adresi :bapdestek@ybu.edu.tr 

2-İhale konusu malın  
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Nöroradyolojik Amaçlı Biplan Dijital Anjiyografi 

Sistemi Alımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
b) teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma 
ve Uygulama Merkezi) 

c) teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 
bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin 
tamamı 140 takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine  
teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezine 
nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Çankırı Cad. Çiçek Sok. 
No: 3 Ulus Altındağ-ANKARA 

      b) tarihi ve saati : 28.09.2020 Pazartesi Günü Saat: 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
          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, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve eki Birim 
Fiyat Teklif Cetveli 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

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 idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.4 Garanti Taahhütnamesi verilecektir. 
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 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Ulus Altındağ-ANKARA adresinde 
görülebilir ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk 
Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR 42 0001 2009 1940 0006 0000 62 nolu 
IBAN numarasına 100.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 28/09/2020 Pazartesi günü, saat 10:00‘a kadar Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 
Ulus Altındağ-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Mal kalemi-kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyatlı 
sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 7264/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Şırnak İl Jandarma Komutanlığından: 
Şırnak İl J.K.Lığı, Beytüşşebap J. Komd. A. Ak.Lığı ve Çakırsöğüt J. Komd. Tug. 

K.Lıklarına Ait Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Muhtelif Marka ve Cinste 20 (Yirmi) Adet HEK 
Taşıtın Mübadele İlanı 

4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi 
yapılacaktır. 

1-İdarenin;  
a) Adı: Şırnak İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi: Yeşilyurt Mahallesi Uludere Cad. No: 39 Merkez / ŞIRNAK 
c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 486 218 10 00 – Fax: 0 486 218 10 72 
ç) Elektronik posta adresi : fatihozay@jandarma.gov.tr 
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:  
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam 20 (Yirmi) adet muhtelif marka ve modelde taşıt 

HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. 
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 

özellikleri:  
2 (İki) Adet Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4*4 
4 (Dört) Adet 245/70R/16 Lassa Marka Dış Lastik Yol Tipi 4X4 Arazi Tipi Araçlar İçin 
Taşıtlar 2020 model ve kullanılmamış olacaktır. 
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:  
Mübadelede teklif edilen araçlar Yeşilyurt Mahallesi Uludere Cad. No: ,39 Merkez / 

ŞIRNAK adresinde bulunan Şırnak İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir. 
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:  
Mübadele karşılığı verilecek HEK araçlar, Şırnak İl Jandarma Komutanlığından teslim 

alınacaktır. 
6-Mübadelenin;  
a) Yapılacağı yer: Yeşilyurt Mahallesi Uludere Cad. No:39 Merkez / ŞIRNAK adresinde 

bulunan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı 
b) Tarihi ve saati: 30.09.2020 günü saat: 14:00 
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 448.666,67 TL 
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 448.853,33 TL 
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 13.465,60 TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 
hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Yeşilyurt Mahallesi 

Uludere Cad. No: 39 Merkez / ŞIRNAK adresinde bulunan Şırnak İl Jandarma Komutanlığında 
görülebilir ve  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık 
ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 100,00-TL  (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki 
idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını 
satın almaları zorunludur. 

12- Teklifler, 30.09.2020 günü saat: 14.00’e kadar Şırnak İl Jandarma Komutanlığına 
teslim edilecektir.  

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15-  Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.  
16- Mübadelede verilecek araçlar; ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında görevliler nezaretinde ilgili birliklerde 
görülebilecektir. 

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7275/1-1 



17 Eylül 2020 – Sayı : 31247 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

KOKTEYL SALONLARI VE AÇIK TERAS SERVİS İŞİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından: 
Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras 

Servis İşi 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 06.10.2020 Salı 

günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir. 
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 06.10.2020 tarihinden bir gün 

öncesi 05.10.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri 

ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır. 

      İŞİN TÜRÜ                  AYLIK MUH.BED         GEÇİCİ TEMİNAT      ŞARTNAME BEDELİ 

  Kokteyl Salonları   111.750,00.- TL/Ay +KDV.      201.150,00.- TL.            1.000.00.- TL.  

Açık Teras servis işi 

                                              İHALE GÜN VE SAATİ 

                                                       06.10.2020 Saat 14.00’da  

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler: 

a) Şahıslardan kanuni ikametgâh (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi, 

b) Nüfus sureti (onaylı), 

c) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,  
1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya 

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.)  

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,  
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı 

bulunması, 

g) İhaleye vekâleten iştirak edenlerden, vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi 

ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi, 
h) ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, 

kafeterya, restaurant, catering veya organizasyon) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan 

alınmış onaylı ruhsat örneği. 

ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
 7276/1-1 
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İŞYERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Karabük Belediye Başkanlığından: 
1-İlimiz Bayır Mahalle 17 pafta 154 ada 131 parsel Kares İş Merkezinde, Albay 

Karaoğlanoğlu Caddesinden giriş zemin üstü 1.katta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3.011,32 m2 
net kullanım alanlı işyerleri ve eklentileri bir bütün olarak KDV hariç aylık 125.000,00 TL kira 
üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 120 aylığına 
kiraya verilecektir. 

2-İhale konusu işyerlerinin muhammen bedeli ve geçici teminatları :  
Kares İş Merkezi giriş zemin üstü 1.katta bulunan 3.011,32 m2 net kullanım alanlı 

işyerleri ve eklentilerinin Aylık kira bedeli 125.000,00 TL+KDV(KDV oranlarında değişiklik 
olması halinde değişen oranlar uygulanır) muhammen bedeli aylık 125.000,00TL x 120 ay 
=15.000.000,00.TL kira toplam muhammen bedel olup,  

Geçici teminatı (% 3’ü) : 450.000,00.TL’ dir. 
3-İhale yeri ve saati : 
a)  İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacaklardır. 
b) Teklifler 2886 sayılı Yasanın 38. maddesine göre “Teklifler ilanda belirtilen saate 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın 
üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 
komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir.” 01/10/2020 Perşembe günü en geç saat 15.30’da Belediyemiz Yazı 
İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

c) İhale 01/10/2020 Perşembe günü saat 15.30’da Belediye Encümen salonunda 
yapılacaktır. 

4-İhaleye gireceklerde aranan şartlar: 
1) Türkiye’de tebligat için adres göstermek. 
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri 

vermek. (Teminat nakit olarak ödenecekse ihale saatine kadar ödenmiş olacaktır.) 
3) Şartname alındığına dair belge 
4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği  
5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi  
6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2020 yılında alınmış 
7) İmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

noterden 
8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2020 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğunu gösterir belge 

9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 
beyannamesi noterden 

10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi hariç)  
5-Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar.  
6-İhale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.  
İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 
Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.  
İlan olunur. 7213/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7359/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kurtköy-Akyazı (Bağlantı 

Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi’nde; 

• Kesim Kabulü yapılan 5. Kesim kapsamında Sevindikli Kavşağı (Km: 168+225) - 

Kesim Sonu (Km: 193+500) arası (İzmit Bağlantı Yolu Dahil) ve 

• Kısmi Kabulü yapılan 6. Kesim kapsamında Kesim Başlangıcı (Kesim 193+500) - TEM 

İzmit-1 Kavşağı (Km: 194+565) (TEM-İzmit Bağlantı Yolu Dahil) arası  

kesiminin, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 

15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

1. Otoyolun bu kesimi 19.09.2020 tarihinde saat: 23:59’dan itibaren trafiğe açılacaktır. 

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları vb.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. hız 120 km./saat) 

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (bankette) durulabilir. 

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli 

Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7. Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kurtköy-Akyazı (Bağlantı 

Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi’nde; 

• Kesim Kabulü yapılan 5. Kesim kapsamında Sevindikli Kavşağı (Km: 168+225) - 

Kesim Sonu (Km: 193+500) arası (İzmit Bağlantı Yolu Dahil) ve 

• Kısmi Kabulü yapılan 6. Kesim kapsamında Kesim Başlangıcı (Kesim 193+500) - TEM 

İzmit-1 Kavşağı (Km: 194+565) (TEM-İzmit Bağlantı Yolu Dahil) arası  

kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket 

tarafından yürütülecektir. 

8. 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

maddesi gereğince ilan olunur. 7358/1-1 
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Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
 7269/1-1 

—— • —— 
Türk Standardları Enstitüsünden: 

 
 7277/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kocaeli İlinde faaliyet gösteren 516 nolu izin belgesine sahip Marmara Test Yapı 

Laboratuvarı Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesine 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun  8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi 
uyarınca işlem tesis edilmesine, Ancak Marmara Test Yapı Laboratuvarı Tic. Ltd. Şti.  
26.03.2019 tarih ve 30726 sayılı Resmi Gazete ilanı ile belgesi iptal ve sözleşmesi fesih edilerek 
teminatı irat kaydedildiğinden bu yaptırımın mahkeme kararı veya herhangi bir düzeltme 
nedeniyle kaldırılması halinde yukarıda belirtilen idari müeyyide uyarınca kuruluşun belge iptali 
ile sözleşmesinin fesih işlemlerinin devam ettirilmesi ve irat edilen teminatının iade edilmemesi 
için Bakanlık Makamına teklifte bulunulmasına, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci 
fıkrası gereği Marmara Test Yapı Laboratuvarı Tic. Ltd. Şti. ’nin ortağı olan Esra DAĞTEKİN’ in 
üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı 
Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.08.2020 tarih ve 584/10 no’lu 
teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 04.09.2020 tarih ve 187745 sayılı Makam Olur’u ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7247/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : İlim, Hidayet ve Bereket Vakfı. 

VAKFEDENLER : Abdul Azız ŞIHLAR, Yazan GHAZAL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.02.2020 tarihli ve E:2019/719, K:2020/185 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Her türlü eğitim, ilim, bilim, spor, kültür, sosyal yardım, sağlık 

faaliyetleri kapsamında çocuk, genç, yetişkin kimselerin eğitimlerine, kültürel ve sosyal 

hayatlarına, sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak, gelişimlerini sağlamak, desteklemek, yurt içi 

ve yurt dışı yardım organizasyon faaliyetlerinde bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000 TL (Altmışbin). 

YÖNETİM KURULU : Yazan GHAZAL, Abdul Azız ŞIHLAR, Mohamed İbrahim 

HAMMUOR. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Dar’ul Fünun Eğitim ve Dayanışma Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 7265/1-1 

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

VAKFIN ADI : Kadim (Kültür, Araştırma, Düşünce, İlim ve Medeniyet) Vakfı. 

VAKFEDENLER : Mustafa ÖNSAY, Mücahid KÖKSAL, İsmail GİRGİN, Ahmet 

ENLİÇAY, Kamil UÇAN, Fatih KÖSE, Volkan MANKAN, Alaattin İNAĞ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : KÜTAHYA. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2020 tarihli ve E:2019/370, K:2020/60 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Vakfımız; bireylerin sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel ve 

ekonomik anlamda gelişmelerine maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000 TL (Altmışbin). 

YÖNETİM KURULU : Mustafa ÖNSAY, Mücahid KÖKSAL, İsmail GİRGİN, Ahmet 

ENLİÇAY, Kamil UÇAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 7297/1-1 
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İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 
sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 
arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 
sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

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

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

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.) 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen 
sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 
4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. 

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

B-ÖZEL ŞARTLAR; 
a) İş Geliştirme Yöneticisi 
(Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 4 Katına kadardan olup 3 katı ücreti 

üzerinden sözleşme yapılacaktır. ) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 
i. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak, 
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ii. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 
iki (2) yıl tecrübesi bulunmak, 

iii. Büyük ölçekli bilişim projeleri yazılım geliştirme faaliyetlerinde, gereksinim analizi ve 
fizibilite süreçlerinde tecrübeli olmak, 

iv. Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon 
tecrübesi olmak, 

v. En az 10 kişilik analiz ve destek ekibi yönetmiş olmak, 
vi. İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
vii. Gereksinimlerin çıkartılması, doğrulanması ve geçerlemesi (elicitation, verification, 

validation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
viii. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve 

prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ix. Kurumsal uygulamaların analizi ve süreç yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
x. JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
xi. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında 

deneyimli olmak, 
xii. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 
xiii. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
xiv. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
xv. İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak, 
xvi. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 
Tercihen 
xvii. Üniversite Kurumsal Otomasyon Projeleri hakkında (Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel 

Bilgi Yönetim Sistemi, İçerik Yönetim Sistemi, Kurumsal İletişim Portalı, Merkezi Kimlik 
Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi vb.) bilgi sahibi olmak ve süreç 
yönetimlerinde yer almak, 

xviii. Agile, Scrum metodolojilerinde deneyim sahibi olmak, 
b) Veri Tabanı Yöneticisi 
(Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 4 Katına kadardan olup 3 katı ücreti 

üzerinden sözleşme yapılacaktır.) 
Bu kadroda 1 (Bir) personel istihdam edilecektir. 
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum 

ve kuruluşlarında veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve 
belgelemek, 

ii. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 8 (sekiz) yıl tecrübe sahibi olmak,  
iii. SQL Server ürün ailesi(SQL 2008 R2,SQL 2012,SQL 2014,SQL 2016) konusunda 

deneyimli olmak, 
iv. SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri düzey 

Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak, 
v. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak, 
vi. Oracle 11g ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon, normalizasyon, 

izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak, 
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vii. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak, 
viii. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi, Disaster 

Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini kurmuş/yönetmiş, 
(AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Upgrade, Downgrade vb) 

ix. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 
tutumda olmak, 

x. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak, 
xi. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
xii. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
Tercihen 
i. İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgisine sahip, 
ii. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip, 
iii. Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış, 
iv. Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip, 
v. SAP HANA, Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sürüm 

yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi, 
vi. Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi ve 

izleme konularında bilgi sahibi, 
vii. İşletim Sistemi ve yazılım bağlantılı veri tabanı sunucusu problemlerini çözebilecek, 
viii. Sanallaştırma teknolojilerine hakim olmak. 
c) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) 
(Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 4 Katına kadardan olup 3 katı ücreti 

üzerinden sözleşme yapılacaktır.) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 
i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 

sahip olmak, 
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,  
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
iv. Responsi ve uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak, vi. 

Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 
viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 
ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak, 
xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak, 
xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak, 
xiv. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak. 
xv. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak, 
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Tercihen 
xvi. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 
xvii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli,  
xviii. Scrum takımlarında en az 3 yıl çalışmış ve destek vermiş 
xix. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneği olan, 
xx. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içerisinde çalışabilen, 

ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen, 
xxi. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık, 
xxii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve 

yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek, 
xxiii. Pilot ekiplere kullanıcı hikayesi (user story) üzerinden efor tahmininde destek 

verecek, 
xxiv. Verimliliği ve hızı en üst düzeye çıkarmak için ekibin önemli performans 

metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olacak. 
d) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) 
(Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 3 katına kadar) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 
i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 

sahip olmak, 
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,  
iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,  
vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 
viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 
ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak, 
xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak, 
xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak, 
xiv. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak, 
Tercihen 
xv. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 
xvi. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneği olan, 
xvii. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içerisinde çalışabilen, 

ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen, 
xviii. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık, 
xix. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve 

yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek, 
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II - İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ; 
Başvurular, 17/09/2020 - 01/10/2020 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, 
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 01/10/2020 
tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 
Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

1- İstenilen Belgeler 
a) Başvuru formu (Fotoğraflı) 
b) Özgeçmiş 
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), e) Erkek adaylar için askerlik 
durumunu gösterir belge, 

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 
puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 
(0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 
ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

i) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 
j) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 
katılım/sınav sertifikası vb.) 

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 
2) Başvuru Şekli - Yeri ve Tarihi: 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 17/09/2020 
Başvuru Bitiş Tarihi : 01/10/2020 
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 
  Rektörlük Binası Zemin Kat Avcılar/İSTANBUL 
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
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göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday 
yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 05/10/2020 
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV - SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
1. Proje Yönetimi 
2. Yazılım Mühendisliği 
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri 
4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET) 
5. Yazılım mimarisi 
6. Bilgisayar Ağları 
7. Bilgi Güvenliği 
8. İşletim Sistemleri 
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular 
10. Bilgisayar Donanımı 
11. Web Programlama ve teknolojileri 
12. Modelleme ve Simülasyon 
13. Pozisyonla ilgili diğer konular, 
İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları 
İş Geliştirme Yöneticisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 sırasında belirtilenler  
Veri Tabanı Yöneticisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 sırasında belirtilenler  
Yazılım Geliştirme Uzmanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sırasında belirtilenler 
Yazılı sınav, 08/10/2020 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- 

Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav 
tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde 
www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

V - DEĞERLENDİRME 
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 

100 tam puan üzerinden 50 (Elli)puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak 

kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr 
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII - ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 7268/1-1 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize 
bağlı Muğla merkezde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
İLAN 
SIRA 
NO 

UNVANI ADET 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

ARANAN NİTELİKLER 

1 Tekniker 1 
Ön Lisans  

(KPSS P93) 

1- Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 
3- Belgelendirmek kaydıyla, Ön lisans mezuniyeti sonrasında; Fiber Optik 
kablo sonlandırma, Bariyer ve Turnike montaj ve bakım onarımı, IP 
Kamera montaj ve bakım-onarımı, Kablosuz Erişim Cihazı montaj ve 
bakım-onarımı, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) montaj ve bakım onarımı 
konularında Kamuda en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
4- Fiber Optik Terminasyonu veya Karakterizasyonu konusunda sertifika 
sahibi olmak. 
5- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
7- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde 
ikamet etmek zorundadır. 

2 Tekniker 1 
Ön Lisans  

(KPSS P93) 

1- Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, 
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, 
Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 
3- Belgelendirmek kaydıyla, Ön lisans mezuniyeti sonrasında “Bilgisayar 
bakım ve onarımı” konusunda en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
4- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
6- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde 
ikamet etmek zorundadır. 

3 Teknisyen 1 
Ortaöğretim  
(KPSS P94) 

1- Ortaöğretim Kurumlarının “Metal Teknolojisi” alanından mezun olmak. 
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Metal, Alüminyum, PVC 
doğrama” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
4- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
6- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde 
ikamet etmek zorundadır. 
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4 Teknisyen 1 
Ortaöğretim  
(KPSS P94) 

1- Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi” Alanından mezun olmak. 
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Bina bakım ve onarım 
(Duvar, Yer Döşemesi, vb.)” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 
olmak. 
4- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
6- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde 
ikamet etmek zorundadır. 

5 Teknisyen 1 
Ortaöğretim  
(KPSS P94) 

1- Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi” alanından mezun olmak. 
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Bina bakım ve onarım 
(Çatı, vb.)” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
4- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
6- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde 
ikamet etmek zorundadır. 

6 Teknisyen 1 
Ortaöğretim  
(KPSS P94) 

1- Ortaöğretim Kurumlarının “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanından 
mezun olmak. 
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Elektrik” işlerinde en az 2 
(iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
4- “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma 

İzin Belgesi” sahibi olmak. 
5- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
7- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde 
ikamet etmek zorundadır. 

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.  
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 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." hükmüne uygun olması.  

5. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler.  
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.  
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:  

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai 

bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 

Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime 

ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

İstenilen Belgeler:  

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 

2. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,  

3. Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)  

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi  

5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)  

6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)  

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul 

edilecektir.)  

8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi, Sertifika v.s.)  

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup 

tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 

başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak 

olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:  

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile 

işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim 

tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. 

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit 

olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük 

olan adaya öncelik tanınacaktır. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, 

feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen 

yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağrılarak 

atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları 

taşımalıdır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.  

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 7249/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a 

dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz 
erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında 
Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış 
öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı 

nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-devlet üzerinden 
“Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi 
onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi 
gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile 
bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, sadece İşletme Fakültesi’ne başvuracak adaylar için yabancı dil (İngilizce) 
sınav sonuç belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil 
sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için 
dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülteye başvurulması 
gerekmektedir. 

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartları sağlamaları gerekmektedir. 

*Başvuru  süresi  bu  ilanın  Resmi Gazete’de yayımlandığı  tarihten   itibaren   15 
gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı 
Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro 
Adedi Uzmanlık Alanı 

İşletme 
Fakültesi 

Ekonomi 
Bölümü (*) Prof.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Sosyal Politika 
bilim alanında almış olmak. Çalışma 
Ekonomisi ve İktisadi Demografi, 
Toplumsal Cinsiyet alanlarında eğitim, 
araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen 
yurt dışı akademik çalışma deneyimine 
sahip olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü, İdare 
Hukuku A.B.D. 

Dr.Öğr.Üyesi
veya Doç.Dr. 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
Doktora veya Doçentlik derecesini 
Kamu Hukuku alanında almış olmak, 
doktora ve/veya doçentlik tezini İdare 
veya İdari Yargılama Hukuku alanında 
yazmış olmak ve bu alanda bilimsel 
yayınlar yapmış olmak. 

 7296/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 
zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 

Dalı 
Profesör 1 

Ticari Bilimler 
Fakültesi 

Turizm İşletmeciliği Bölümü - İşletme 
Alanı 

Profesör 1 

İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
(Fransızca) Bölümü 

Doçent 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Bölümü 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü 
(Almanca) 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

 
BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
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* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
* Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümüne başvuracak adayların; 

Siyaset Bilimi alanında Doçentliğini almış, Siyaset Sosyolojisi, Seçmen Davranışı, Siyasal 
İletişim ve Siyasal Katılım konularında çalışmış ve Doktora eğitimini Fransızca dilinde 
tamamlamış olması şartları aranmaktadır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili 

Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 
* Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümüne (Almanca) başvuracak adayların; İşletme, 

İşletme Enformatiği, Ekonomi bölümlerinin herhangi birinden lisans, yüksek lisans ya da doktora 
eğitimi almış ve en az 1 yıl üniversitede eğitim vermiş olması şartları aranmaktadır. 

* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne başvuracak adayların; lisans, 
yükseklisans ve doktorasının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından olması şartları 
aranmaktadır. 

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 
alınmış olması gerekmektedir.) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 7291/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 

tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 
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Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program/ 
Anabilim Dalı 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı Nitelik 

ALES/YDS 
Eşdeğeri 

Puanı 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma 

Görevlisi 2 

Başvuracak adayların;   
* Psikoloji Lisans Mezunu 
olması ve bir Klinik Psikoloji 
programında Yüksek Lisans 
bitirmiş veya devam ediyor 
olması beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 

İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İşletme Yönetimi 

Bölümü (Almanca) 

Araştırma 
Görevlisi 1 

Başvuracak adayların;   
* İşletme, iktisat, 
uluslararası işletme 
yönetimi, işletme 
enformatiği (yönetim bilişim 
sistemleri) bölümlerinden 
birinde en az lisans 
derecesine sahip olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 

Mühendislik 
Fakültesi 

Kimya 
Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 2 

Başvuracak adayların;   
* Kimya Mühendisliği 
Bölümünden lisans 
derecesine sahip olması ve 
başvuru tarihi itibarıyla 
Kimya Mühendisliği yüksek 
lisans veya doktora 
programına kayıtlı olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 

 
Başvuru Bilgileri: 
Duyuru Başlama Tarihi : İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir. 
Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi : Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön 

Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve 
Detayları, Son Değerlendirme Tarihi 
üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinden, 
duyurular bölümünden açıklanacaktır. 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri 
hiçbir şekilde iade edilmez.) 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.yeditepe.edu.tr 
Genel Şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) 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. 

c) 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. 
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d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

Özel Şartlar: 
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 
İstenen Belgeler: 
1 - Başvuru dilekçesi, 
2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 
3 - 1 adet fotoğraf, 
4 - Özgeçmiş, 
5 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

6 - Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi, 
7 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri, 
8 - Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi 
Önemli Notlar: 
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Muafiyet: 
a) 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. 

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil 
şartı aranmaz. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile

Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9537 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2020 Tarihli ve 2016/6211 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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