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YÖNETMELİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6/2/2013 tarihli
ve 41 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar, Köşk,
Kasır ve Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik, Milli Saraylara
Bağlı Birimlerde Kurum ve Kişilerce Yapılacak Araştırma Yönetmeliği, Milli Saraylara Bağlı
Birimlerde Fotoğraf Çekme ve Görüntü Alma Yönetmeliği, Milli Saraylara Bağlı Birimlerde
Gezi Yönetmeliği ve Milli Saraylara Bağlı Birimlerin Tahsisine İlişkin Yönetmelik ile Baş-
kanlık Divanının 24/4/2018 tarihli ve 58 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı İktisadi İşletmesi Yönetmeliği; 31/3/2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Ayniyat Yönetmeliği;
13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Saraylar Geleneksel Sa-
natlar, Restorasyon ve Konservasyon Uygulama Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

yürütür.

—— • ——
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri
ile ikinci fıkrasında yer alan “restoratör,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, Türkiye
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “restoratör,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2013 28691

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/11/2013 28834
2- 27/6/2014 29043
3- 26/5/2017 30077
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettiril-

miştir.

“b) Kurul: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “para

ödülü,” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) TBMM Onur Ödülü Kurul tarafından belirlenen tarihte verilir. Onur

Ödülü takvimi gerektiğinde Başkan tarafından ayrıca belirlenebilir.

(2) TBMM Onur Ödülü verilen yıllarda en fazla 2 kişiye TBMM Onur Ödülü verilebilir.

(3) TBMM Onur Ödülüne layık görülen eser, çalışma ve faaliyet, birden çok kişinin

katıldığı ortak bir çalışmanın ürünüyse, bu kişilerin her birine berat ve heykel verilir.

(4) Daha önce TBMM Onur Ödülü almış olanlara tekrar ödül verilemez. Ancak, üçüncü

fıkrada belirtilen ortak çalışmada bulunulması halinde bu hüküm uygulanmaz.

(5) TBMM Onur Ödülüne layık görülen kişinin vefat etmesi durumunda ödül; kanunî

mirasçısına verilir. Ödül sahibinin kanunî mirasçısının olmaması veya bulunamaması halinde,

ödülün ne şekilde verileceği Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Değerlendirme Komisyonu; Kurul Başkanı başkanlığında Kurul üyeleri ve TBMM

Başkanlığı Genel Sekreterinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altıncı”

ibaresi “yedinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/4/2015 29321
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yöne-

tim organlarının görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ETÜ-UZEM): Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yükseköğretimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılmasına da-

yalı olarak Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim

dâhil tüm eğitim hizmetleri için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüt-

mek.

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği

artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

c) Eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan çoklu ortamlar ve etkileşimli araçlar

yardımıyla eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak.
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ç) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler

arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlamında akademik etkileşimi

ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve

isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitimde e-öğrenmeyi des-

teklemek; e-öğrenme etkinlikleriyle ilişkili program, materyal ve uygulamalar geliştirmek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim

faaliyetlerini e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak, bu kurumların uzaktan eğitim sistemlerini

geliştirmelerine katkıda bulunmak.

f) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

g) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri

almak.

ğ) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının sağlıklı biçimde

çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

h) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-

lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.

ı) Uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek ders, seminer ve kurslar için web tabanlı eğitim

materyalleri geliştirmek, bunların kullanılmasına yardımcı olmak ve ölçme-değerlendirme faa-

liyetlerini desteklemek, gerçekleştirilecek e-sertifika programları için dijital rozetleri düzenle-

mek.

i) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da

Üniversite altyapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin yürütülmesi konusunda çözümler geliş-

tirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara

aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda ilgili mevzuat hükümleri kapsa-

mında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum,

kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri

dersler planlamak; uzaktan eğitim programları geliştirmek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu

sağlamak.

b) Yükseköğretimde uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim

kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürüt-

mek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitele-

rinde görev yapan alanında uzman akademisyenlerle, lisansüstü düzeyde sınavların gerçekleş-

tirilebilmesi için ihtiyaç duyulan altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği bilgi ve iletişim tek-

nolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eği-

time ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.
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d) Uzaktan eğitimin teknoloji ve iletişim altyapısıyla ilgili konularda ulusal ve uluslar-

arası kurum ve kuruluşlarla etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ko-

nularına ilişkin paydaş etkileşimi geliştirmek.

f) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeleri ve uy-

gulamaları takip ederek özgün uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak, bu içeriklerin öğrenme-öğretme süreçlerindeki işlerliğini desteklemek ve ölçme-

değerlendirme süreçlerine yardımcı olmak.

h) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, ihtiyaç halinde bu konularda danış-

manlık yapmak, kurumlar arası koordinasyonları sağlamak.

ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik

araştırmalar yapmak, özgün fikirler ortaya koymak.

i) Kamu kurumlarına, özel kuruluşlara ve toplumu oluşturan bireylere yönelik uzaktan

eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitim süreçlerinin etkinliğini artıracak projeler ge-

liştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak, kurum bünyesinde gerçekleş-

tirilecek e-sertifika programlarının işleyişine akademik ve teknik destek vermek.

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda ilgili mevzuat hükümleri kapsa-

mında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin

işlerliğini korumak ve güncel kalmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görev-

lendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları

arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdürce önerilir ve Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi,

o da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri

vekâlet eder. Vekâlet kesintisiz altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden

alınabilir.
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(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 sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu Kurula başkanlık etmek, alınan kararları

ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, sürekli eğitim uy-

gulama ve araştırma merkezi, bilgi işlem dairesi başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma mer-

kezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordi-

nasyonu sağlamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

ğ) İnternet üzerinden gerçekleştirilecek sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-

ramları hakkında ilgili bölüm yöneticilerinin görüşlerini alarak, programın ayrıntılarını Rek-

törün onayına sunmak.

h) İnternet üzerinden eğitim gerçekleştirilen bölümlerin akademik programlarının gö-

rüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitünün kurullarında ilgili bölüm başkan-

larıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektörün Üni-

versite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenler olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyelik-

lerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-

linde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını hazırlamak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
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d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleri ve

program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ AYASOFYA 

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Aya-

sofya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine,

faaliyetlerine, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, yöne-

timine, faaliyetlerine 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: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)  Ayasofya Külliyesinin bir kültür mirası olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu-

güne kadar korunup yaşatıldığı gibi bundan sonra da bir vakıf mabet olarak korunup yaşatıl-

masına yönelik tarihî, sosyal, kültürel, edebî, iktisadî, mimarî, hukukî ve diğer alanlarda araş-

tırma, inceleme, çalışma, etkinlik, yayın ve projeler yapmak, yapılan çalışma ve etkinlikleri

desteklemek.

b) Yerli ve yabancı araştırmacılara açık, uluslararası nitelikte kolektif çalışmalara ev

sahipliği yapan bir cazibe merkezi olma maksadıyla uluslararası alanlarda bilimsel çalışmaları

değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongre, sempozyum, seminer, panel ve konferanslar dü-

zenlemek, projeler geliştirmek ve yürütmek.

c) Ayasofya ve parçası olduğu İstanbul’un tarihi ile kültür ve medeniyeti alanında ulusal

ve uluslararası nitelikte akademik çalışmalar, yayınlar, etkinlikler, lisansüstü çalışmalar ve se-

minerler gerçekleştirmek, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ayasofya ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, yapılan araştırmaları destekle-

mek, bu alanda projeler üretmek, uygulamak, diğer kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği ve or-

taklıklar yapmak.

b) Ulusal veya uluslararası konferans, seminer, çalıştay, forumlar düzenlemek.

c) Merkezde yürütülecek çalışma ve projelerle ilgili alt araştırma ve eğitim birimleri

kurmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası dü-

zeyde eğitim programları, kurslar, etkinlikler düzenlemek, eğitim programları sonunda katılım

belgesi, sertifika vermek, bu tür faaliyetlere katılmak. 

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi veya yurt dışında kamu kurumlarıyla,

özel ve tüzel kişilerle, Üniversiteye bağlı diğer birimlerle ortak çalışmalar, programlar, projeler

ve ortaklıklar yapmak.

e) Yazılı, görsel veya dijital yayın yapmak, kitap, dergi, film, kısa film, tanıtım filmi

hazırlamak, hazırlatmak, yayınlamak, yayınlatmak.
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f) Veri tabanı kurmak, arşiv, kütüphane oluşturmak, araştırmacılara ve ilgililere bu alan-

larda hizmet sunmak. 

g) Merkezin amaçları kapsamındaki konulara ilgi duyan araştırmacıları, bu konularla

ilgili başlıklarda yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile araştırmalar yapmaya teşvik etmek,

yapılan çalışmalara burs fonu oluşturmak, burs vermek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilere da-

nışmanlık, raporlama ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Merkezin amaçları kapsamında kapalı veya açık alanlarda müze kurmak, sergi dü-

zenlemek.

ı) Üniversitenin meslek yüksekokulları, fakülteleri ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüyle

işbirliği yapmak, ortak programlar düzenlemek.

i) Ayasofya’nın da mensubu olduğu İstanbul’un tarih, kültür ve medeniyeti alanlarında

faaliyetler yapmak.

j) Ayasofya’nın dünya çapında tanıtımını yapmak için ilgili mevzuat kapsamında her

türlü faaliyet ve organizasyonlar yapmak.

k) Merkezin amaçları ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite tarafından

verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

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; Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla

Üniversitenin tam zamanlı ve konuyla ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile gö-

revlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha

fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan

görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantıya

başkanlık etmek.

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kuru-

lunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
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e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim

Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan

sonra Rektörlüğe sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programlarını uygulamak.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite

öğretim elemanları veya Üniversite personeli arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak gö-

revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.  

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya

kadar vekâlet edebilir. 

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Görevin-

den ayrılan Müdür Yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendiri-

lebilir. 

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün öğretim elemanları arasından önerdiği adaylardan Rektör tarafından görevlendirilenlerle

birlikte en az üç, en fazla beş kişiden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle kalan süreyi doldurmak

üzere yenileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir üyelerinin salt çoğunluğu

ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür ihtiyaç duyduğu du-

rumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin

çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri  oluşturmak, koordinatör gö-

revlendirmek ve koordinatörün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

programını hazırlamak.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının planlanması ve hazırlanması,

eğitim programlarına katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimler arasında gerekli

koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
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d) Eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin

verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini

karara bağlamak, bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık ko-

misyonları oluşturarak çalışmaları yürütmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında, Üniversite öğretim eleman-

larından veya istekleri halinde Üniversite dışından konuyla ilgili Müdürün önereceği kişiler

arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu

üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri

bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görev-

lendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların oy

çokluğuyla tavsiye kararı alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak, faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını sağlayacak im-

kanlar araştırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine Rektör

tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu ka-

rarları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9068 

—— • —— 

Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9132 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8976 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8977 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET  

ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 5. Bölge Müdürlüğünden: 
Araç Kiralanması işi TEİAŞ’ nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi 

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/591983 
1- İdarenin 
a) Adresi : Orhangazi Cad. No: 74  Maltepe/ADAPAZARI 
b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 
c) Elektronik posta adresi  : 5grupmd@teias.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Ay Süreyle  3 Adet Sürücüsüz Yakıt Hariç Hizmet 
  Aracı Kiralama İşi 
b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü  Kocaeli, Bolu  tesisleri 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 13  (onüç) ay 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 
  Adapazarı/SAKARYA 
b) Tarihi ve saati : 18/11/2020 - 10:00 
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) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

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, 

b) 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, 

2.1.Tüzel kişilerin yerli istekli olmaları için, Türk kanunlarına göre kurulmuş olmaları 
gerekmektedir. Bu çerçevede, sadece yerli isteklilerin katılmasının öngörüldüğü veya yerli 
istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak ihalelerde idari şartnamelerin “ihaleye katılmaya 
ilişkin hususlar” başlıklı maddelerinde belirtilen “(Değişik ibare: 30/09/2020-31260 R.G./1. md. 
yürürlük:20/10/2020) bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” hükmü uyarınca, tüzel kişiliğin 
yerli istekli olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması halinde bu hususun ayrıca 
belgelendirilmesi bilgi eksikliğinin tamamlattırılması kapsamında istenecektir. 

c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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ç) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 
f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

h) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması 
zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına ilişkin hükümler ; 

ı) İstekliler, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununa göre ilgili Bakanlıkça hazırlanan 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük ve yolcu/personel 
taşıttırılmasında kullanılacak ihale konusu araçlar için uygun yetki belgelerini (K 1) teklif ile 
birlikte ihalede sunacaktır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İsteklinin 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; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl 
içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması 
zorunludur. 

İş deneyim belgesinin parasal tutarı, teklif edilen bedelin  % 30’undan az olamaz. 
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Bu ihalede isteklinin kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında 

taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Kamu ve Özel sektörde 
gerçekleştirilen her türlü araç kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası 

Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi TR: 33 0001 5001 5800 7292 2934 78  hesabına yatırılan 
belge ile karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar “Orhangazi Cad. No: 74  Maltepe/ADAPAZARI” 

adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9042/1-1 
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TİCARET ALANI OLARAK YAPI YAPMAK ŞARTI İLE 25 YIL SÜREYLE YAPIM 
KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda 

nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara Uygun Ticaret Alanı 
Olarak yapı yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır. 

İLİ  : Şanlıurfa 
İLÇESİ  : Merkez (Eyyübiye) 
MAHALLESİ  : Beyşakası 
CİNSİ  : Arsa 
YÜZÖLÇÜMÜ(m2)  : 10.909,25 m² 
PAFTA NO  : - 
ADA NO  : 4943 
PARSEL NO  : 3 
TAHMİN EDİLEN BEDEL  : 13.857.106,55-TL 
GEÇİCİ TEMİNAT  :    415.713,20-TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin 

%3’üdür) 
İHALE GÜNÜ  : 24.11.2020 
İHALE SAATİ  : 10:00 
İŞİN ADI  : Şanlıurfa İli, Merkez(Eyyübiye) İlçesi, Beyşakası 

Mahallesi 4943 Ada, 3 Parsel sayılı, toplam 
10.909,25 m² taşınmazın imara uygun ticaret alanı 
olarak yapı yapmak şartı ile 25 yıl süreyle yapım 
karşılığı kiralama işi 

VAKIFLAR MECLİSİ KARARI : 31.01.2020 tarihli ve 21491294-050.01-16/17 sayılı 
ile 22.06.2020 tarihli ve 21491294-050.01-196/195 
sayılı 

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili 
Olarak; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 31.01.2020 tarihli ve 21491294-050.01-16/17 sayılı ile 
22.06.2020 tarihli ve 21491294-050.01-196/195 sayılı Vakıflar Meclisi kararlarına istinaden, 

Asgari olarak istenilen; 
1) Kira süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 25 yıl 

olması, 
2) Kira bedellerinin; yer teslim tarihinden itibaren 1.yıl aylık 3.000,00 TL 

(ÜçbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) kira bedeli alınması, 2. ve 3. yıl aylık kira bedellerinin , 
her yıl bir önceki yılın Yurt İçi TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, 
işletme süresi başlangıcı olan 4. yılın başından itibaren aylık ; 27.000,00 TL (Yirmiyedibin 
Türklirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi, sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar 
aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak 
belirlenmesi,  

3) 3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45 ‘e kadar olan kısmın bedelsiz 
terk edilmesi, terk oranının %45 ‘in üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması 
görmesi girmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak İdaremize 
ödenmesi,  

4) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülükler konulmaması, yüklenicinin, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk 
etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, 
yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi, 

5) İhale sonrası imarda iyileştirme olması, gelir getirici inşaat alanlarında artma olması 
halinde ihale oranında idare lehine yansıtılması, ekspertiz raporunda belirtilen kullanım dışında 
fonksiyon yüklenmesi halinde idare tarafından, ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak 
kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, 
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6) Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 3 (üç) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı 
olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, 
yapı ruhsatının alınması ve inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye açılması, İnşaat tamamlanıp 
işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması, 

B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 
8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 
toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.  

C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 
16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, 
Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve 
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıf 
Katılım Bankası Şanlıurfa Şubesi nezdindeki TR91 0021 0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu 
hesabına 100,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.  

D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 
1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi, 
3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi, 
5) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun 

İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 
6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin 

%20' sine kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 
8) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgeyi, 
9) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu 
Yoktur Belgesi, 

10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici 
çalıştırılması ile ilgili taahhütname, 

11) Teknik personel taahhütnameleri, 
12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,  
13) Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıf Katılım Bankası Şanlıurfa Şubesi 

nezdindeki TR91 0021 0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu hesabına nakit olarak yatırılmış 
geçici teminat alındı makbuzu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı 
Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,  
15) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını 

koyacakları iç zarfı, 
Dış zarf içine koyarak 24/11/2020 günü ihale saati olan 10:00’a kadar Kamberiye 

Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır. 

16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, 
resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

18) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış 
bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat 
kaydolunur.  

19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 9110/1-1 
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FLORYA SOSYAL TESİSLERİNDE BULUNAN LUNAPARKIN  
İŞLETİLMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından 
 
1) Encümen Kayıt No  : 4673 

2) İşin Konusu  : Florya Sosyal Tesislerinde Bulunan Lunaparkın İşletmeye 
Verilmesi 

3) Adres Bilgisi 
: Bakırköy İlçesi, Florya Mahallesi, 1030 ada, 40 parsel 
sayılı 5.850 m² yüzölçümlü taşınmaz 
 (Florya itfaiye arkası çiros halk plajı yanı)  

4) Mülkiyet Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
5) Muhammen Bedel : 997.345,92 + KDV/YIL (2.992.037,76 TL + KDV/ 3 YIL) 
6) Geçici Teminat : 89.761,13 TL 

7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden 
Kapalı Teklif Usulü 

8) İşletme Süresi : 3 Yıl 

9) İhale Tarihi ve Saati 
: 25 Kasım 2020 Saat: 11:00  
Son teklif verme tarih ve saati: 25 Kasım 2020 Saat: 10:00 

10) İhalenin Yapılacağı Yer: : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik 
Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/İstanbul 

11) İhale şartnamesinin 
görülebileceği veya satın 
alınabileceği yer 

: İhale Şartnamesi 250.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü Akşemsettin Mh. 
Akşemsettin Bulv. No: 138 Eyüpsultan/İSTANBUL 
adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.  
Tel: 0212 600 95 00 Fax: 0212 600 95 87 

 
12. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
12.1. Teklif mektubunu havi iç zarf. 
12.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı. 
12.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.), 

12.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 
beyanı), 

12.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (12.5.a.) ve (12.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.6. İmza Sirküleri 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
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b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (12.6.a.) ve (12.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 
etmeleri gerekir. 

12.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 

12.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartname ekindeki örneğe uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

12.9. Faaliyet alanının, taahhüt konusu işin niteliğini kapsayan hususları tevsik ettiğini 
gösteren Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odasından alınacak belge. (Go-Kart yeri 
işletmeciliği, çocuk oyun makineleri veya çocuk oyuncakları veya çocuk oyun alanları 
işletmeciliği)  

12.10. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü 
ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında 
birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması 
gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin 
edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”, 

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur 
14) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale 
günü 25 Kasım 2020 en geç saat: 10:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi 
No: 5   34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri 
gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

 15) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) 
başvurmaları gerekmektedir. 

16) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 25 Kasım 2020 Saat: 
10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

18) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 9143/1-1 
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ORGANİZASYON HİZMETLERİNİN İŞLETİLMEYE VERİLMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
 
1) Encümen Kayıt No  : 4674 

2) İşin Konusu  
:Belediyemizin 4 adet tesisindeki Organizasyon Hizmetlerinin 
İşletilmeye verilmesi 

Organizasyon Hizmetleri 

İlçesi 
Bakırköy 
(Florya) 

Avcılar (Deniz 
Köşk) 

Beykoz Bakırköy (Çırpıcı) 

Mevkii-
Cadde, Sok-

No. 

Florya İtfaiye 
Arkası Çiros 

Halk Plajı Yanı 
Florya/Bakırköy 

İSTANBUL 

Avcılar Sahil 
Denizköşkler 

Mevkii 
Avcılar/İSTANBUL 

Gümüşsuyu Mah. 
Kemerüstü Sok. 

Beykoz/İSTANBUL 

Osmaniye Mah. 
Çırpıcı Şehir Parkı İçi  
Bakırköy/İSTANBUL 

Pafta No G21B02D4B G21A05C2A F22D12B3B F21C23C 
Ada No: 1030 - 377 192 

Parsel No 111 - 31 3 
Organizasyon 

Alanı 
4,950 m² 1,231 m² 711 m² 800 m² 

Yer Tahsisi 141 m² 55 m² 80 m² 6 m² 
3) Organizasyon ve 

Yer Tahsis Alanı m² 
: Organizasyon Alanı 7692 m² + 282 m² Yer Tahsisi 

4) Muhammen Bedel 
: 1.060.999,85 TL + KDV/Yıl (3.182.999,55 TL + KDV/  
3 Yıllık) 

5) Geçici Teminat : 95.489,99 TL (3 Yıllık Muhammen bedelin %3) 
6) Kiraya verme süresi : 3 Yıl 
7) Yeterlik İçin Son 

Başvuru Tarih ve 
Saati 

: 23 Kasım 2020 Saat: 14.00 

8) İhale Tarihi ve Saati 
: 25 Kasım 2020 Saat: 11:00  
Son teklif verme tarih ve saati: 25 Kasım 2020 Saat: 10:00  

9) İhalenin Yapılacağı 
Yer 

: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 
Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/İstanbul 

10) Yeterlik 
Başvurusunun 
Yapılacağı Yer 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü 
Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No: 138 
Eyüpsultan/İSTANBUL 

11) İhale Usulü 
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 
Teklif Usulü 

12) İhale şartnamesinin 
görülebileceği veya 
satın alınabileceği yer 

: İhale Şartnamesi 250.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü Akşemsettin Mah. Akşemsettin 
Bulv. No: 138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinden satın 
alınabilir veya ücretsiz görülebilir.  
Tel: 0212 600 95 00 Fax: 0212 600 95 87 

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
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13.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 
kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)  

13.1.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, 
13.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 
 a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.1.4. İmza Sirkülerini Vermesi, 
 a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

13.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 

13.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 
 a) İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl 

ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış 
belgeler sunacaklardır.  

 1. Dijital Baskı veya Medya hizmetleri, 
 2. Reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri, 
Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 
 b) İstekliler sermayelerinin en az 3.000.000.-TL (Üç milyon Türk Lirası) olduğuna dair 

yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her 
birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

 c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde toplam 5.000.000.-TL 
(Beşmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi 
tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 
halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 
sağlaması yeterlidir. 

 d) İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 
alanlarından herhangi birinde toplam 1.500.000.-TL (Bir Milyon Beşyüzbin Türk Lirası) tutarında 
iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden 
fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim 
olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, diğer ortakların 
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ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir. Kamuda 
gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, 
özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

13.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)  

13.1.8. Ortak girişim beyannamesi 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 
sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 
olabilir. 

13.1.9. Şirket bünyesinde çalışan personelden 4 adet (Florya, Avcılar Denizköşk, Beykoz 
Koru ve Çırpıcı Tesisleri olmak üzere 4 tesise) İHA-1 sertifikası olduğu ibraz edilmelidir. 

13.1.10. Şirket bünyesinde çalışan personelden 4 adet (Florya, Avcılar Denizköşk, 
Beykoz Koru ve Çırpıcı Tesisleri olmak üzere 4 tesisimizde) Resmi Makamlarca onaylanmış 
Fotoğrafçılık Kursu belgesi ibraz edilmelidir. 

13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 
zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  
13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 
13.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),  

13.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 
beyanı) 

13.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 
 a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.6. İmza Sirkülerini Vermesi, 
 a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 
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13.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.)  

13.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (ihale üzerinde 
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13.2.9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü 
ve Mesken Müdürlüğü’ne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında 
birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması 
gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin 
edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”, 

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü 

Akşemsettin Mh. Akşemsettin Bulv. No: 138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine, 23 Kasım 2020 
saat: 14.00’de kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden 
önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan 
isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif 
veremeyecektir. 

17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale 
günü 25 Kasım 2020 en geç saat: 10:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi 
No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

 19) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) 
başvurmaları gerekmektedir. 

20) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 25 Kasım 2020 Saat: 
10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

21) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

22) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 9144/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya İli İbradı Belediye Başkanlığından: 
1 - Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı Mahalle, 107 ada 1 parselde (6.848,00 m2) bulunan 

taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat 
karşılığı inşaat yapılması işidir.  

2 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz lira)’dır. Doküman bedeli, belediyemiz 
Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı para yatırma makbuzu 
karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. 

3 - İhale; “Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No: 54 İbradı/ANTALYA” adresinde bulunan 
Muammer Aksoy Kültür Evi Toplantı Salonunda, 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.30’da 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 - İhalenin bedeli: 4.754.464,32 TL (Dörtmilyon yediyüzellidörtbin dörtyüzatmışdörtlira 
otuziki kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, ihale bedelinin % 3'ü oranında 142.633,93 TL 
(Yüzkırkikibin altıyüzotuzüç lira doksanüç kuruş) geçici teminat vereceklerdir. 

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 
sunmaları zorunludur: 

A - İkametgâh belgesi  
B - Türkiye’deki tebligat adresi (Firma unvanı, yazışma adresi, telefon, faks, vergi 

numarası, kurumsal mail adresi vs.) 
C - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2020 yılı içerisinde alınmış) 
a. Gerçek kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 
b. Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya İdari merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
2020 yılı içinde alınmış tescil belgesi 

D - İhalenin yapıldığı yıla ait İmza Sirküleri (gerçek veya tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri) 

E - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunanın 
vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküsü/imza beyannamesi vermesi 

F - Diğer belgeler 
a. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın son durumunu ve yetkililerini gösterir) 
b.Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişilik 

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

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin imza sirküleri ve vekâleten katılıyorlarsa vekâletnameleri 

d. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge 
e. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan alınmış belge 
f. İdari, Teknik Şartnameleri ve ekleri okuyup incelendiği, bütün hükümlerin kabul 

edildiği anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı olarak ihaleye katılmak istediğini belirten dilekçe 
g. Vergi levhası fotokopisi 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2020 – Sayı : 31300 

 

h. İhaleye katılacak olan firmanın veya gerçek kişinin kamu ihalelerinden yasaklı 
olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir 

i. Şartnamelerin satın alındığına dair makbuz 
G - Geçici Teminat verilmesi 
H - Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen esaslara göre teklifin verilmesi 
İ - Teknik Şartnamenin 4. maddesinde istenilen belgeler  
J - Mali Şartnamede belirtilen belgeler 
6 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 26.11.2020 Perşembe günü saat 

14:00’a kadar İbradı Belediye Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler 
herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 
İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

7 - Yeterlilik Belgesi Alınabilmesi için İsteklilerin İhale Şartnamesinin 2. maddesinde 
istenilen belgeleri eksiksiz ve tam olarak bir dilekçe ekinde 23.11.2020 Pazartesi günü saat 
17:00’a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne ibrazı gerekmektedir. 

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 
İhalenin Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. 
maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur. 9084/1-1 
—— • —— 

6 ADET OTOPARKIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul İli Beşiktaş Belediye Başkanlığından: 
A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile Kiraya verilecektir. 

MAHAMMEN 
BEDEL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

SÜRESİ 
İHALE GÜNÜ VE 

SAATİ 
İŞİN TÜRÜ 

100.000,00.-
TL/AY+KDV 

108.000,00.-
TL 

3 YIL  
(36 AY) 

24.11.2020/ 
SALI GÜNÜ  
SAAT: 11:30 

BEŞİKTAŞ 
BELEDİYESİNE AİT 6 

ADET OTOPARKIN 
KİRAYA VERİLMESİ 

OTOPARKLARIN MEVKİİLERİ 
• Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, Çamlık Sokak, No: 10 adresinde bulunan 225 araç 

kapasiteli zemin altı katlı otopark ile eki konumundaki Erlangen parkı içerisinde bulunan 300 m²’lik 
açık panayır/pazar alanı 

• Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, Bilge Sokak, No: 3 adresinde 1 nolu bağımsız bölümde 
Sıtkı Çiftçi Gündüz Bakım Evi altında bulunan 70 araç kapasiteli kapalı otopark, 

• Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, Çalıkuşu Sokak, No:2/A adresinde Levent Kültür 
Merkezi altında bulunan 85 araç kapasiteli kapalı otopark, 

• Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Başlık Sokak No: 1 adresindeki Belediye Başkanlık 
Binasının 7 ve 8 nolu bağımsız bölümündeki 115 araç kapasiteli kapalı otopark, 
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• Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi, No: 6/A adresinde 
Akatlar Kültür Merkezi altında bulunan 40 araç kapasiteli kapalı otopark, 

• Dikilitaş Mahallesi, 56 pafta, 7 ada, 77 parsel üzerinde, Hakkı Yeten Caddesi, No: 6/1 
adresinde bulunan arsanın 800,00 m²’lik kısmı (ekli krokide işaretli) 20 araç kapasiteli açık 
otopark olarak kullanılacak, 

B-Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 
1.000,00-TL karşılığında alınacaktır. 

C-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde 
Belediye Encümeni’ne sunulacaktır. 

1. Yasal ikametgâh belgesi. 
2. İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.) 
3. Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin 
belge. Gerçek kişi ise Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden siciline 
kayıtlı olduğuna ilişkin belge. 

4. Noterden onaylı imza sirküleri. 
5. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile 

vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri. Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın 
tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza sirküleri. 

6. Tahmin edilen ihale bedelinin %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesinde 
belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler. 

7. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin en az 5.000.000,00.-TL (Beşmilyon 
TürkLirası) tutarında ödenmiş sermayesinin bulunduğuna ilişkin onaylı belge. 

8. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin en az aşağıdaki mali değerlere sahip 
olduğuna ilişkin onaylı Bilanço belgesi; 

Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) = 0,90 
Öz Kaynakları Oranı (Öz Kaynaklar / Toplam Aktif) = 0,45 
Kısa Vadeli Banka Borçları En Fazla = 0,20 
9. Gerçek ve tüzel kişilerin T.C. kimlik numarası, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası. 
10. İlan tarihinden itibaren Beşiktaş Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin 

belge. 
11. İlan tarihinden önce geriye dönük son 3 yıl içerisinde otopark işletmesi yaptığına 

ilişkin noter onaylı kira sözleşmesi veya çalışma ruhsatı aslı veya iş deneyim belgesi. 
12. Teklif Mektubu. (Şartname ekinde yer almaktadır.) 
13. İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.) 
14. Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almakta olup, İhaleye konu yerler ihale 

tarihinden 3 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 3 iş günü kala yer görme talep edilemez. 
Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.) 

15. Şartname alındısına ilişkin makbuz. (Şartname Bedeli 1.000,00.-TL’dir) 
D-(c) Maddesinde belirtilen belgeler hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye 

Encümen Salonu’nda hazır bulunulacaktır. 
İlan olunur. 9015/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 12 (on iki) adet değişik cins ve 

modelde taşıt, 3 adet motosiklet, 1 adet ihtiyaç fazlası hizmet aracı ile (20.000) kg. demir hurda, 

(1.500) kg. alüminyum plaka hurda, 1.010 kg. pirinç hurda, 1.000 kg. PVC hurda, 1 adet 5 tonluk 

iki ayaklı Hidrolik Lift, 2 adet yağ pompası ve 1 adet 2 tonluk Timsah krikonun, 4645 sayılı 

Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca karşılığında (4) adet 2020 

model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 hp (beyaz renk) taşıt, (1) adet 2020 model Honda CRV-V 

1.5t Executive Plus At Pe (beyaz renk) taşıt ile (9) adet 195x60x16 yazlık, (9) adet 195x65x15 

yazlık, (9) adet 205x55x16 yazlık, (9) adet 195x55x16 yazlık, (8) adet 195x60x16 kışlık, (11) 

adet 195x65x15 kışlık, (9) adet 205x55x16 kışlık ve (9) adet 195x55x16 kışlık 2020 yılı üretimi 

taşıt lastiği ve idari şartnamede belirtilen pey miktarı kadar araç lastiği ile mübadele edilecektir. 

 

1-İdarenin   

a) Adı : SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi 

: SEHIT MEHMET FETHI AKYÜZ CADDESI 58070 - 

SİVAS MERKEZ / SİVAS 

 

c) Telefon ve faks numarası 
: 3462151100-6930 

3462151122 

ç) Elektronik posta adresi :  

2-Mübadele konusu malın   

a)İhalenin adı, Niteliği, türü ve 

miktarı 

: Mübadele ile ilgili şartnamede marka ve modeli belirtilen 

Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 12 (on 

iki) adet değişik cins ve modelde taşıt, 3 adet motosiklet, 1 

adet ihtiyaç fazlası hizmet aracı ile (20.000) kg. demir hurda, 

(1.500) kg. alüminyum plaka hurda, 1.010 kg. pirinç hurda, 

1.000 kg. PVC hurda, 1 adet 5 tonluk iki ayaklı Hidrolik Lift, 

2 adet yağ pompası ve 1 adet 2 tonluk Timsah krikonun 

mübadelesi yapılacaktır. 

Tahmin Edilen Bedeller 

: Bu mübadelede verilecek malın tahmini bedeli 951.176,00-

TL(Dokuz Yüz Elli Bir Bin Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası), 

alınacak malın tahmini bedeli 951.218,24-TL(Dokuz Yüz Elli 

Bir Bin İki Yüz On Sekiz Türk Lirası Yirmi Dört Kuruş) 

olarak belirlenmiştir.  
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3- Verilecek Hizmetin Yeri, 

Nevi, Süresi ve Özellikleri 

  

a) Teslim etme ve Teslim alma 

yeri 

: 1)-Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve araç lastikleri Sehıt 

Mehmet Fethı Akyüz Caddesı 58070 - Sivas Merkez / Sivas 

Adresinde bulunan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2)-Mübadelede verilecek 12 (on iki) adet değişik cins ve 

modelde taşıt, 3 adet motosiklet, 1 adet ihtiyaç fazlası hizmet 

aracı ile (20.000) kg. demir hurda, (1.500) kg. alüminyum 

plaka hurda, 1.010 kg. pirinç hurda, 1.000 kg. PVC hurda, 1 

adet 5 tonluk iki ayaklı Hidrolik Lift, 2 adet yağ pompası ve 1 

adet 2 tonluk Timsah kriko Sehıt Mehmet Fethı Akyüz 

Caddesı 58070 - Sivas Merkez / Sivas Adresinde bulunan 

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki hurdalıktan teslim 

edilecektir. 

b) Teslim etme tarihi 

: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve araç lastikleri, 

mübadele kararının Tebliğinden itibaren (30) takvim günü 

içinde teslim edilecektir. 

c) Teslim alma tarihi 

: Mübadelesi yapılan taşıtlar, mübadele karşılığı olan taşıtlar ve 

araç lastiklerinin teslim edildiği günü izleyen (15) takvim 

günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim 

alınması zorunludur.  

4-Mübadelenin   

a) Yapılacağı yer 
: Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Muzaffer ÇETİN Konferans 

Salonunda 

b) Tarihi ve saati : 27.11.2020 Cuma günü Saat : 14:00 

 

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu  

b) Mübadelede verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

 c) Tüzel kişiler için; 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; 
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 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 d) 3713 sayılı Terörle Mücadele 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 alınacak adli sicil belgesi,  

e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,  

g) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 

6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.  

7- Mübadele dokümanı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir ve Sivas Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 

10,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, 27.11.2020 günü Saat : 14:00’a kadar kapalı zarf içerisinde Sivas İl Emniyet 

Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Mübadelesi yapılacak olan malzemelerin 

tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

9- Mübadele işlemi; Kapalı zarfta verilen yazılı tekliflerin alınmasının ardından, zarfların 

alınış sırasına göre isteklilerin pey tekliflerini açık arttırma usulü ile mübadele komisyonu önünde 

sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 
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11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler mübadele dosyasını satın aldıktan sonra ve 

ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 

saatleri arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan hurdalık alanında görülebilir. 

12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) günden az 

olmayacaktır. 

13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

MÜBADELE KARŞILIĞINDA VERİLECEK MALIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

S.N PLAKASI CİNSİ MARKASI MODEL DURUMU 
MOTOR 

GÜCÜ 

MOTOR 

HACMİ 

HASAR 

DURUMU 

TAHMİNİ 

BEDEL 

1 58 A 0029 Panel (Combi) Fıat Doblo 1.9 2005 FAAL 105 BG 1910 CM3 YOK 25.166,67 

2 58 A 0108 Panel (Combi) F.Transit Connect 1.8 2008 FAAL 66 BG 1753 CM3 YOK 38.333,33 

3 58 A 0239 Binek(Otomobil) Hyundai Accent Era 1.4 2008 FAAL 71 KW 1399 CM3 YOK 39.500,00 

4 58 A 0308 Binek(Otomobil) Hyundai Accent Era 1.4 Start 2008 FAAL 71 KW 1399 CM3 YOK 45.000,00 

5 58 A 0310 Binek(Otomobil) Volkswagen-Passat 1.8 2008 FAAL 118 KW 1798 CM3 YOK 86.666,67 

6 58 A 0362 Binek(Otomobil) Renault Megane II 1.6 16 V 2009 FAAL 82 KW 1598 CM3 YOK 55.833,33 

7 58 A 0373 Binek(Otomobil) 
Renault Clio Symbol 1.4 16V 

Aut. 
2009 FAAL 72 KW 1390 CM3 YOK 41.250,00 

8 58 A 0377 Panel (Combi) Ford Transit Connect 2010 FAAL 66 KW 1753 CM3 YOK 41.666,67 

9 58 A 0389 Panel (Combi) Ford Transit Connect 1.8 TDCİ 2011 FAAL 66 KW 1753 CM3 YOK 44.333,33 

10 58 A 0390 Panel (Combi) Ford Connect 1.8 2011 FAAL 66 KW 1753 CM3 YOK 42.833,33 

11 58 A 0399 Motosiklet BMW F 650 2011 FAAL 52 KW 798 CM3 YOK 49.333,33 

12 58 A 0411 Panel (Combi) Ford T.Connect 2012 FAAL 66 KW 1753 CM3 YOK 44.833,33 

13 58 A 0414 Motosiklet BMW F 650 2012 FAAL 52 KW 798 CM3 YOK 49.500,00 

14 58 A 0415 Motosiklet BMW F 650 2012 FAAL 52 KW 798 CM3 YOK 49.500,00 

15 58 A 0434 Arazi Binek Nissan-Xtrail 2.0 2012 FAAL 110 KW 1995 CM3 YOK 165.833,33 

16 58 A 0437 Panel (Combi) Ford Transit Connect 1.8 2013 FAAL 55 KW 1753 CM3 YOK 51.666,67 

24 20.000 Kg Demir Hurda 31.640,00 

25 1.500 Kg Alüminyum(Plaka) Hurda 12.150,00 

26 1.010 Kg. Pirinç Hurda 24.846,00 

27 1.000 Kg. PVC Hurda 1.300,00 

28 1 Adet 5 Tonluk 2 Ayaklı Hidrolik Lift 8.100,00 

29 2 Adet Yağ Pompası 1.320,00 

30 1 Adet 2 Tonluk Timsah Kriko 570,00 

 8836/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9162/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9163/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9136/1-1 

  



10 Kasım 2020 – Sayı : 31300 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9142/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN İLAN 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesine göre Nİ-Tİ Elektronik Güvenlik 

Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şirketin %100 hissesine sahip İlker Tuğrul İPEK 

hakkında verilen ve 06 Şubat 2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’nin 63’üncü sayfasında 

yayımlanan yasaklama kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 01 Ekim 2020 

tarihli, 2020/837 Esas ve 2020/1110 Karar Numaralı kararı ile iptal edilmiştir. 

Duyurulur. 

 9142/2/1-1 

—— • —— 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam 

zamanlıdır.  

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), 

yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için 

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 

ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 

bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.  

Duyurulur. 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 

Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 

 8897/1-1 
  



10 Kasım 2020 – Sayı : 31300 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı  
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar  Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son 
başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan 
başvurular  geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve  süresi  içerisinde başvurmayan  
adayların  başvurula rı dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU BELGELERİ: 
1-Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2-Özgeçmiş (YÖK formatında) 
3-ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge 
4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 

Sınavından almış oldukları puanı belirten b elge 
5-Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir ) 
6-Not dökümleri (lisans, lisansüstü) 
7-Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için) 
8-Nüfus cüzdanı fotokopisi 
9-Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 
11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 
12-(Varsa)Yabancı Dil Belgesi 
13-Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için) 

 

Fak. / Y.O. 
Bölüm / 
Program 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Özel Şartlar ALES 
Yabancı 

Dil 
Başvuru Tarihleri 

Güzel 
Sanatlar ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Tekstil ve 
Moda 

Tasarımı 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Moda Tasarımı 
alanında Lisans 
mezunu olup, Tasarım 
Çalışmaları yada 
Tekstil ve Moda 
Tasarımı alanlarından 
birinden tezli yüksek 
lisans mezunu olmak 
ve ilgili anabilim 
dallarından birinde 
doktora öğrenimi 
görüyor olmak. 

70 85 

İlana Başvuru: 
10 Kasım 2020 
Son Başvuru: 

24 Kasım 2020 
Ön Değerlendirme: 

27 Kasım 2020 
Giriş Sınavı(Yazılı): 

30 Kasım 2020 
Sonuç Açıklama: 

3 Aralık 2020 

 9030/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 10 Kasım 2020 
Son Başvuru Tarihi : 24 Kasım 2020 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
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DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 

Tıp Fakültesi : (232) 4888311 

Fax  : (232) 2792626 

 

FAKÜLTE / 

ENSTİTÜ 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon A.B.D. 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

ERC eğitmeni sertifikası olmak, KBB 

cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi A.B.D. 
Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

İntrakraniyal vasküler cerrahi ve 

İntrakraniyal tümor cerrahisi konusunda 

deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları A.B.D. 

Prof.Dr. /Doç. Dr. 

/Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Çocuk Hemato-onkoloji yan dal uzmanı 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları A.B.D. 

Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

olmak ve alanında deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları A.B.D. 

Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. 
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Tıp Fakültesi Dermatoloji A.B.D. Prof.Dr. 1 

Dermatolojik tırnak cerrahisi konusunda 

tecrübe ve çalışmaları olmak. Derinin aletli 

analizleri ile ilgili eğitim almış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

Doç.Dr. 1 
Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar 

konusunda deneyimli olmak 

Tıp Fakültesi 
Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon A.B.D. 

Prof.Dr. /Doç. Dr./ 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Uzmanlığını Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon alanından almış olmak ve 

alanında deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. 
Prof.Dr. /Doç. Dr. 

/Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Obezite ve Bariyatrik cerrahi konusunda 

deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. 
Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Laporoskopik cerrahi konusunda deneyimli 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Göğüs Cerrahisi 

A.B.D. 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

VATS ile akciğer kist hidatik tedavisi ile 

ilgili çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 

A.B.D. 

Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Alanında tanısal ve tedavi amaçlı girişimsel 

işlemler konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 

A.B.D. 

Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Retina cerrahisi konusunda deneyimli 

olmak ve retina cerrahisi konusunda 

yurtdışı yayınları olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. 
Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Nefroloji alanında yan dal uzmanı olmak, 

böbrek transplantasyonu konusunda 

deneyimli olmak, yurt dışı deneyimi olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. 
Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. 
Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Tıbbi Onkoloji alanında yurtiçi ve yurtdışı 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Prof.Dr. /Doç.Dr. 1 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Prof.Dr. /Doç.Dr. 1 Genel Dahiliye konusunda tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Dr.Öğr.Üyesi 1 

Romatoloji yan dal uzmanı olmak, 

Romatolojik hastalıklarda nöropatik ağrı 

üzerine çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum A.B.D. 
Doç.Dr. 1 

Tüp Bebek sertifika sahibi olmak, 

Embriyoskop ve embriyo kalitesi üzerine 

klinik çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. Doç.Dr. 1 
Elektrofizyoloji konusunda deneyimli 

olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz 

A.B.D. 

Prof.Dr. /Doç. Dr. / 

Dr.Öğr. Üyesi 
1 

Baş-boyun cerrahisi veya koklear implant 

konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D. Prof.Dr. 1 

Demans, Alzheimer, EEG ve Olaya-ilişkin 

osilasyonlar konusunda deneyim sahibi 

olmak, Biyofizik alanında doktora 

derecesine sahip olmak 

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 

Travmatoloji A.B.D. 
Prof.Dr. /Doç.Dr. 1 

Tümör ve omuz cerrahisi konusunda 

deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 

Plastik ve 

Rekonstrüktif Cerrahi 

A.B.D. 

Prof.Dr. /Doç.Dr. 1 
Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi 

konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları A.B.D. 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Bipolar bozukluk ve anksiyete 

bozukluklarında çalışma yapmış olmak 

Bipolar bozukluk konusunda yurtdışı 

deneyimi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyokimya 

A.B.D. 
Prof.Dr. /Doç.Dr. 1 

Tıp Doktoru olmak, Tıpta Uzmanlık 

Sınavı (TUS) ile Tıbbi Biyokimya Uzmanı 

olmak, Laboratuvar veya hastane kalite 

süreçleri konusunda deneyime sahip olmak. 

Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü 

Sağlık Kalite ve Hasta 

Güvenliği Tezli/Tezsiz 

Yüksek Lisans 

Programı (Türkçe) 

Dr.Öğr.Üyesi 2 

Genel Cerrahi Uzmanı olmak Sağlıkta 

Kalite standartları konusunda tecrübe sahibi 

olmak 

JCI ve EFQM akreditasyonu olan bir 

kurumda görev yapmış olmak ve süreçlerde 

aktif rol almış olmak. 

Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü 

Sağlık Kalite ve Hasta 

Güvenliği Tezli/Tezsiz 

Yüksek Lisans 

Programı (Türkçe) 

Prof.Dr. 1 

Genel Cerrahi Uzmanı olmak Sağlıkta 

Kalite standartları konusunda tecrübe sahibi 

olmak.  

JCI ve EFQM akreditasyonu olan bir 

kurumda görev yapmış olmak ve süreçlerde 

aktif rol almış olmak. 

Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü 

Sağlık Kuruluşları 

Yöneticiliği Tezsiz 

Yüksek Lisans 

Programı (Türkçe) 

Doç.Dr. 1 

Acil Tıp Uzmanı olması Sağlıkta Kalite 

standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

JCI ve EFQM akreditasyonu olan bir 

kurumda görev yapmış olmak ve süreçlerde 

aktif rol almış olmak. 

 9031/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/10/2020, 8/10/2020, 15/10/2020, 22/10/2020, 

28/10/2020 ve 30/10/2020 tarihli Kararlarıyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen/lisansı sona erdirilen/lisansı 
iptal edilen tüzel kişiler listesi: 

1 
01/10/2020 tarihli ve 9582-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Kalyoncu Çöp Biyogaz Santrali” 
projesi için, 30/12/2030 tarihine kadar geçerli olacak şekilde üretim lisansı verilmiştir. 

2 
01/10/2020 tarihli ve 9582-3 sayılı Kurul Kararı ile;  
MOSBİO Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “MOSBİO Enerji BES” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

3 
01/10/2020 tarihli ve 9582-4 sayılı Kurul Kararı ile;  
Çağlayanlar Biyogaz Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’ne “Çağlayanlar 2 BES” projesi 
için, 01/10/2069 tarihine kadar geçerli, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

4 

01/10/2020 tarihli ve 9582-5 sayılı Kurul Kararı ile;  
Panab Tekirdağ Enerji Anonim Şirketi’ne “Panab Tekirdağ Elektrik Üretim Santrali” 
projesi için, 07/05/2049 tarihine kadar geçerli olacak, 28 yıl (yirmisekiz) yıl, 7 (yedi) ay, 3 
(üç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 
01/10/2020 tarihli ve 9582-9 sayılı Kurul Kararı ile;  
EMBA Energy Elektrik Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 
verilmiştir. 

6 
01/10/2020 tarihli ve 9595-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Mevlüt Coşkun Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 
“Mevlüt Coşkun BES” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

7 01/10/2020 tarihli ve 9595-3 sayılı Kurul Kararı ile; Nexus Elektrik Enerji Ticareti 
Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

8 
01/10/2020 tarihli ve 9596 sayılı Kurul Kararı ile;  
Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Güney-1 RES” projesi için, 49 yıl 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 
01/10/2020 tarihli ve 9597-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Şükra Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Çalı HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) 
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

10 
01/10/2020 tarihli ve 9597-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Envio Enerji Üretim A.Ş.’ye “Düzce Katı Atık Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 29 
(yirmidokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

11 

08/10/2020 tarihli ve 9599-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretimi A.Ş.’ye “Arel Enerji Çorum Biyokütle 
Tesisi” projesi için, 01/01/2036 tarihine kadar geçerli olacak, 15 (onbeş) yıl, 2 (iki) ay, 24 
(yirmidört) gün süreli ve 01/01/2036 tarihine kadar yürürlükte olacak üretim lisansı 
verilmiştir. 

12 

08/10/2020 tarihli ve 9599-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Avcıkoru Çöp Biyogaz Santrali” 
projesi için, 30/12/2030 tarihine kadar geçerli olacak, 10 (on) yıl, 2 (iki) ay, 22 (yirmiiki) 
gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

13 
08/10/2020 tarihli ve 9609-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Denizli Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.’ye Denizli Biyokütle Santrali” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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14 
08/10/2020 tarihli ve 9609-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Astosan Süt ve Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Astosan Biyokütle Tesisi” 
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

15 

08/10/2020 tarihli ve 9609-4 sayılı Kurul Kararı ile;  
Afyon Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Afyon Biogaz Elektrik Üretim 
Tesisi” projesi için, 31/12/2037 tarihine kadar geçerli olacak, 17 (onyedi) yıl, 2 (iki) ay, 23 
(yirmiüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

16 

08/10/2020 tarihli ve 9609-5 sayılı Kurul Kararı ile;  
Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi A.Ş.’ye “Sakarya Biyogaz Enerji Üretim Tesisi” 
projesi için, 28/09/2046 tarihine kadar geçerli olacak, 25 (yirmibeş) yıl, 11 (onbir) ay, 20 
(yirmi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

17 
08/10/2020 tarihli ve 9609-8 sayılı Kurul Kararı ile;  
Akım Enerji A.Ş.’ye “İkramiye HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 

18 

15/10/2020 tarihli ve 9611-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Gökkartal Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti.’ne “Saral-3 Reg ve HES” üretim tesisi için 
verilen 16/01/2020 tarihli ve EÜ/9134-4/04405 numaralı üretim lisansı 08/10/2020 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, KRD Van Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Saral-3 Reg ve HES” üretim 
tesisi için, 48 (kırksekiz) yıl 3 (üç) ay 8 (sekiz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde 
yeni üretim lisansı verilmiştir. 

19 

15/10/2020 tarihli ve 9611-3 sayılı Kurul Kararı ile;  
Öz Lale Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Lale Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 07/07/2017 
tarihli ve EÜ/7167-8/03701 numaralı üretim lisansı 15/10/2020 tarihi itibarıyla 
sonlandırılarak, Kur Enerji Elektrik Anonim Şirketi’ne “Lale Reg. ve HES” üretim tesisi 
için, 45 (kırkbeş) yıl 3 (üç) ay 11 (onbir) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 
üretim lisansı verilmiştir. 

20 

15/10/2020 tarihli ve 9611-9 sayılı Kurul Kararı ile;  
İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, “İ.B.B Atık Yakma 
ve Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 15/10/2030 tarihine kadar geçerli olacak, 10 (on) yıl 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

21 

15/10/2020 tarihli ve 9611-10 sayılı Kurul Kararı ile;  
Suez Çanakkale RR Atık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne “Çanakkale Depo Gazından 
Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 06/02/2048 tarihine kadar geçerli olacak 27 
(yirmiyedi) yıl, 3 (üç) ay, 21 (yirmibir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

22 

15/10/2020 tarihli ve 9627-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Defne Enerji Yatırım San. Tic. Ltd. Şti.’ne “Defne Enerji Göynük Biyokütle Santrali” 
projesi için, 15/10/2069 tarihine kadar geçerli olacak 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

23 

15/10/2020 tarihli ve 9627-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Sinnovia Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Siirt BES” projesi için, 
15/10/2020 tarihinden itibaren 26/04/2048 tarihine kadar geçerli olacak 27 (yirmiyedi) yıl 
6 (altı) ay 11 (onbir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

24 
15/10/2020 tarihli ve 9627-3 sayılı Kurul Kararı ile;  
MHM Turkey Makine Ticaret Limited Şirketi’ne “Kirazlıköprü Barajı ve HES” projesi 
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

25 
15/10/2020 tarihli ve 9627-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Akım Enerji A.Ş.’ye “Balıkçı HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 
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26 

15/10/2020 tarihli ve 9627-7 sayılı Kurul Kararı ile;  
Anahtar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Batman Biyokütle Enerji Santrali” 
projesi için, 08/10/2049 tarihine kadar 28 (yirmisekiz) yıl, 11 (onbir) ay, 24 (yirmidört) 
gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

27 

15/10/2020 tarihli ve 9627-8 sayılı Kurul Kararı ile;  
Sanvar İnşaat Elektrik Ener. Malz. Turizm San. Tic. Anonim Şirketi’ne “Mardin Biogaz 
Santrali” projesi için, 11/12/2044 tarihine kadar geçerli olacak 23 (yirmiüç) yıl, 1 (bir) ay, 
26 (yirmialtı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

28 

15/10/2020 tarihli ve 9628-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Atık Çevre Keşan Biyokütle 
Tesisi” projesi için, 02/02/2048 tarihine kadar geçerli olacak 27 (yirmiyedi) yıl 3 (üç) ay 
18 (onsekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

29 

15/10/2020 tarihli ve 9628-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Bientaş Cihanbeyli Madencilik İnşaat Enerji Petrol Anonim Şirketi’ne “Bientaş 
Cihanbeyli Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 15 (onbeş) yıl, 7 (yedi) ay, 23 (yirmiüç) 
gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

30 

15/10/2020 tarihli ve 9628-3 sayılı Kurul Kararı ile;  
Nizip Biyogaz Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Nizip Biyogaz Elektrik” projesi 
için, 20/06/2068 tarihine kadar geçerli olacak, 47 (kırkyedi) yıl, 8 (sekiz) ay, 5 (beş) gün 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

31 
22/10/2020 tarihli ve 9630-9 sayılı Kurul Kararı ile;  
Energrom Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.’ye “Kuyucak Biyogaz Enerji Santrali” projesi 
için 12 (oniki) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

32 

22/10/2020 tarihli ve 9630-10 sayılı Kurul Kararı ile;  
Panab Tekirdağ Enerji Anonim Şirketi’ne “Panab Çorlu Elektrik Üretim Santrali” projesi 
için, 06/05/2049 tarihine kadar geçerli olacak, 28 yıl (yirmisekiz) yıl, 6 (altı) ay, 14 
(ondört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

33 
22/10/2020 tarihli ve 9630-17 sayılı Kurul Kararı ile;  
Şırnak Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Silopi Elektrik Santralı” projesi için verilen 01/03/2012 
tarihli ve EÜ/3712-7/2266 numaralı üretim lisansı Karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

34 22/10/2020 tarihli ve 9630-19 sayılı Kurul Kararı ile;  
Dak Elektrik Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

35 
22/10/2020 tarihli ve 9642-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Eden Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin 9/2/2017 tarihli ve ETS/6904- 
1/03634 numaralı tedarik lisansı iptal edilmiştir. 

36 
22/10/2020 tarihli ve 9642-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Satış Anonim Şirketi’nin 06.01.2011 
tarihli ve ETS/3003-18/1773 numaralı tedarik lisansı iptal edilmiştir. 

37 
22/10/2020 tarihli ve 9642-3 sayılı Kurul Kararı ile;  
Get Power Enerji Ticaret Anonim Şirketi’nin 28.1.2010 tarihli ve ETS/2407-12/1588 
numaralı tedarik lisansı iptal edilmiştir. 

38 
22/10/2020 tarihli ve 9646-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Babil Biyogaz Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne “Babil Biyogaz Tesisi” projesi için, 
49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

39 
22/10/2020 tarihli ve 9647-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Cemak Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Cemak BES” projesi için, 20 (yirmi) yıl süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 



10 Kasım 2020 – Sayı : 31300 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

40 

22/10/2020 tarihli ve 9647-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Çelikler Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Pamukören JES-5” projesi için, 19 
(ondokuz) yıl, 8 (sekiz) ay, 27 (yirmiyedi) gün süreli ve 19/07/2040 tarihine kadar geçerli 
olacak üretim lisansı verilmiştir. 

41 
22/10/2020 tarihli ve 9650-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Renetech Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Ağrı İli Katı Atık Enerji Üretim Tesisi” 
projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

42 
22/10/2020 tarihli ve 9650-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Baysak Enerji Üretim Uluslararası Nakliyat Otomotiv ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne “Baysak 
Enerji Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

43 
22/10/2020 tarihli ve 9651 sayılı Kurul Kararı ile;  
Beyaz Piramit Tarım Hayvancılık Enerji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’ye “Beyaz Piramit 
Biyogaz Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

44 

28/10/2020 tarihli ve 9666-4 sayılı Kurul Kararı ile;  
4B Enerji Taahhüt Atık Toplama Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “4B Ereğli 
Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 18 (onsekiz) yıl, 9 (dokuz) ay, 23 (yirmiüç) gün 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

45 
28/10/2020 tarihli ve 9666-5 sayılı Kurul Kararı ile;  
İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” 
projesi için, 13 (onüç) yıl, 9 (dokuz) ay, 18 (onsekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

46 
28/10/2020 tarihli ve 9666-6 sayılı Kurul Kararı ile;  
Ilgaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kıvanç-2 GES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

47 
28/10/2020 tarihli ve 9667 sayılı Kurul Kararı ile;  
Ahenk Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Uğur-5 HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

48 
30/10/2020 tarihli ve 9668 sayılı Kurul Kararı ile;  
Mutlular Gönen Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne “Mutlular Gönen Enerji” projesi 
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
 9104/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/10/2020 tarihli Kararlarıyla Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi listesi: 

1 
1/10/2020 tarihli ve 9588 sayılı Kurul Kararı ile; 
VARİO Mühendislik ve Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli Madeni 
Yağ Lisansı verilmiştir. 

 9104/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 8/10/2020 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi listesi: 

1 
08/10/2020 tarihli ve 9603 sayılı Kurul Kararı ile; 
Petrall LPG Petrol Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama Lisansı 
verilmiştir. 

 9104/3/1-1 
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Kırıkkale İli Çelebi Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Çelebi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Memur GİH 8 1 

* Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin “İşletme” bölümünden 
mezun olmak. 
* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına 
sahip olmak veya mezun olduğu 
okulda bilgisayar dersi gördüğünü 
belgelemek. 
* En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 60 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa 
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020-KPSSP3 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 
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c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya 
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, 

d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Sınava girmek isteyen adaylar, www.celebi.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin 

edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
kurumumuzca tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir), 

d) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu 
okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. 

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
ı) Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak 

üzere fotokopisi, 
i) Başvuru dilekçesi. 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 15.12.2020 - 17.12.2020 tarihleri arasında 

saat 09:00 - 16:30’a kadar Belediyemize müracaatlarını yapabileceklerdir. 
Adaylar başvuru belgelerini: 
• Elektronik ortamda, Belediyemiz www.celebi.bel.tr resmi internet adresine, 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Çelebi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 

Fatih Mahallesi Şehit Safet Tuzcu Caddesi No: 3/1 Çelebi/KIRIKKALE adresine göndererek 
başvuru yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek 
suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.celebi.bel.tr resmi 
internet sayfasından ilan edilecektir. 

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav yeri ve zamanı 23/12/2020'de 
Belediyemiz www.celebi.bel.tr resmi internet adresinden ve Belediye ilan panosundan ilan 
edilecektir. 
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d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" adayların 
adreslerine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Çelebi Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır. 

g) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Çelebi Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 28/12/2020 saat 10:00'da sözlü 

sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
Sınav Konuları: 
1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi 
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 9096/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm/ 
Program 

Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Anatomi 
alanında almış olmak. 

1 

 9111/1/1-1 
—— • —— 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 
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Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi  : 10.11.2020 
Son Başvuru Tarihi  : 24.11.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 24.11.2020 
Sınav Tarihi   : 26.11.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 27.11.2020 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu  
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir), 
10. Lisans not dökümü, 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir)  
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
 

Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul 

Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Ales YDS 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Hava 
Ulaştırma 

İşletmeciliği 
(İngilizce) 

Öğr. 
Gör. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim 
-Tercümanlık, İngiliz Dil 
Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, 
İngilizce Öğretmenliği 
bölümlerinden birinde lisans 
mezunu olmak. Tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

1 70 85 

 9111/2/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere, 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” in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli 
Bilişim Personeli alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 
(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması 
gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; 
KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u 
alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 
70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 
çağrılacaktır. 

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 

İş Tanımı Alınacak Kişi 
Sayısı 

Sınava 
Çağırılacak 
Aday Sayısı 

Çalışma 
Süresi 

Aylık Brüt 
Sözleşme Ücreti 
Katsayı Tavanı 

Öğrenim Durumu 

Kıdemli Yazılım 
Geliştirme 
Uzmanı 

1 10 Tam 
Zamanlı 4 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) 
bendinde belirtilen 

bölümler 
 
I. BAŞVURU ŞARTLARI  
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

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 olması, 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 
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d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280) 
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 
zorunludur.  

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 
nitelikler arayabilir. 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir.  
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 
1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 4 katına kadar) 
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,  
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 
c) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,  
ç) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak,  
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, 
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,  
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 
g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
h) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim 

sahibi olmak,  
ı) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı 

kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,  
i) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz 

kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve 
programlamasını yapabilmek,  

j) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,  
k) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  
l) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,  
m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,  
n) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,  
o) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak.  
ö) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak,  
p) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

r) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
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II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 
a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte 

şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 
eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ç) Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 
34722 Kadıköy / İSTANBUL 

III. İSTENİLEN BELGELER 
a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,  
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim 

veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma 
programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en 
az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden 
onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş 
olması gerekmektedir, 

d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin 
belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet 
üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları 
kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından 
onaylanmış belge.) 

e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 
değerlendirilecektir.) 

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),  

g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) 
ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin 

aslı veya onaylı örneği.  
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru 
sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır. 

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

c) Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve 
saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı sınav 11 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi 

Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava 
çağırılacaktır.(http://pdb.marmara.edu.tr) 
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VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR 
SINAVIN ŞEKLİ; 
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. 
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.  

SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun 
olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır. 

VII. DEĞERLENDİRME 
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla 

puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday 
asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 
asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. 

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

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

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

IX. DİĞER HUSUSLAR  
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. 

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 
girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

X. ÖNEMLİ TARİHLER 
İlan Tarihi     : Resmî Gazete’de yayımlandığı gün  
 : Adaylar, ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün 

içerisinde başvuru yapabileceklerdir. 
Yazılı Sınav Tarihi  : 11 Aralık 2020 
 9070/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Görevden Affını İsteyen ve Görevden Af Talebi Kabul Edilen Berat

ALBAYRAK’tan Boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi ELVAN’ın
Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/507)

YÖNETMELİKLER
–– Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2020 Tarihli ve 2017/32275 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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