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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/5/2009 tarihli ve 27239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 17 nci maddelerinin birinci fıkraları
ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde yer alan “Nevşehir Üniversitesi”
ibareleri “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Nevşehir Üniversitesini” ibaresi
“Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları
alanlarda uzaktan veya yüz yüze eğitim yöntemleriyle kurslar, sertifika programları, seminerler,
konferanslar, çalıştaylar, kongreler, sempozyumlar, paneller, eğitim ve geliştirme programları
ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak, bu alanda Üni-
versite imkânlarının tanıtımını yaparak bu tür etkinlikleri desteklemek,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/5/2009 27239

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Ocak 2021
PAZARTESİ

Sayı : 31354



Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) E-ASM: Eğitim-Aile Sağlığı Merkezlerini,
c) Merkez (ODÜ-AHEM): Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı olarak çalışan

E-ASM vasıtasıyla tıp fakültesi öğrencilerinin ve aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin klinik
eğitimleri için uygulama alanı oluşturmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak
birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten aile hekimlerinin hizmet içi eğitimlerinin yürütül-
mesine katkıda bulunmak.

c) Ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çok merkezli ve geniş katılımcılı top-
lum tabanlı  klinik araştırmaların yapılmasına olanak sağlamak.

ç) Çeşitli kurumlarla projeler gerçekleştirmek; tıp öğrencisi ve uzmanlık öğrencilerinin
araştırma becerilerini geliştirebilmek, Üniversitenin araştırma alanına katkıda bulunabilmek
amacı ile uluslararası, ulusal ve yerel araştırma fonlarını kullanarak araştırma projeleri gerçek-
leştirmek.

d) Merkez kapsamında faaliyet gösterecek olan E-ASM’ye bağlı nüfusa ve çevre halka
sağlık hizmeti sunmak ve sağlık konularında halkın bilgilendirilmesini sağlamak.

e) Eğitim ve araştırma alanında Merkezin tanınırlığını artırmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Tıp öğrencilerine, uzmanlık öğrencilerine, birinci basamakta çalışan hekim ve hekim

dışı sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halk eğitimleri vermek.
b) Bilgi temelli ve uygulamalı, etkileşimli eğitimler, bilimsel toplantılar, kurs ve atölye

çalışmaları yapmak.
c) Çok merkezli araştırma projeler geliştirmek; yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel kurum

ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; geniş ölçekli topluma dayalı araştırmalar; tek ve çok merkezli
klinik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını bilimsel dergilerde yayımlamak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak olan E-ASM’de çevre halka birinci basamak sağlık
hizmet sunumu yapmak, Üniversite içinde mediko-sosyal hizmetleri ve kurum hekimliği hiz-
metleri vermek.

d) Merkezin amaçlarına uygun olarak tıp eğitimi ile sağlık ve halk eğitimi alanlarında
eğitici broşür, kitap, dergi ve benzeri yayınlar ile eğitici film ve diğer dijital eğitim materyali
hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğun-
lukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
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a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, yurt içinden veya yurt
dışından uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla üç yıllığına
görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GIDA ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalış-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu or-
ganların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek

yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkanı sunmak,
gıda endüstrisi ile uğraşanlara hizmet ve eğitim vermek, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile
tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıda üretim ve araştırma-
larında yeni teknolojileri uygulamak, bölgesel ve ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim
girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak,
laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri
vermek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yaparak ortak projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üretime ayrılan tesislerde katma değer getirecek gıda maddelerinin üretimini ger-

çekleştirmek, standart kalitede gıda üretmek ve standardizasyonu sağlayacak araştırma ve ge-
liştirme çalışmaları yapmak.

b) Gıda işletmelerinin, ithalat/ihracat yapan firmaların, araştırmacıların gıda analiz ve
kontrol ihtiyaçlarını karşılamak ve araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarına hizmet ver-
mek.

c) Gıda sanayinde çalışan firma ve şahısların problemlerine çözüm üretmek, Üniversite
ile sanayi kurum ve kuruluşları arası iş birliğinde yardımcı olmak.

ç) Gıda işleme, muhafaza ve araştırmalarında yeni teknolojileri izlemek ve bunların
uyum çalışmalarını yapmak.

d) İç Anadolu bölgesine özgü ürün geliştirme, ürün özelliklerinin belirlenmesi ve kalite
kontrol ihtiyaçlarının karşılanmasında hizmet vererek, bu işletmelerin ulusal/uluslararası pi-
yasada, rekabet güçlerinin arttırılması yönünde yardımcı olmak, elde edilecek ürünleri değer-
lendirmek ve pazara hazırlamak.

e) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak ve üretime
uygulamak, bu yolla elde edilecek verilerle bölge, ülke ve dünya gıda endüstrisinin gelişimine
yardımcı olmak.

f) İlgili alanda Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki
ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik ça-
lışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

g) Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için eğitim programları, seminer, konferans ve
kurslar düzenlemek.
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ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt
içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,
konuyla ilgili yayınlar hazırlamak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların uluslararası boyutta tanınmasını sağ-
lamak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişi-
lerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak.

i) Gıda kalite ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.
j) İlgili mevzuat kapsamında Türkiye’de gıda üretimi ve denetimi çalışmalarında bu-

lunmak ve/veya koordinasyonunu sağlamak.
k) Kamuoyunu gıda tüketimi konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası

nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek, yerel, ulusal
ve uluslararası basılı, görsel ve işitsel medya organlarında kamuoyunu aydınlatıcı programlar
düzenlemek.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt dışında ve yurt içinde bulunan kuruluşlarla il-
gili mevzuat hükümleri kapsamında işbirliği yapmak, bilgi ve personel değişiminde bulunmak,
gıda ile ilgili gelişmeleri izlemek, kamuoyunu bu konularda doğru bilgilendirmek ve düzenli
akademik dergi yayımlamak.

m) Üniversite Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı benzeri diğer faaliyetlerde bulun-
mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunama-
yacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm
faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi kurum içi ve dışında temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna

başkanlık etmek, yönetim kurulunun gündemini hazırlamak, kurulları toplantıya çağırmak, top-
lantıları yönetmek, yönetim kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkeze bağlı olarak yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek ve değer-
lendirmek, Merkez bünyesindeki cihaz ve gereçlerin verimli ve etkin kullanımı için her türlü
tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-
lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirerek
Merkezin yıllık eylem planını hazırlamak.

d) Merkezin finans kaynaklarının takibi, geliştirilmesi ve yönetimi için çalışmalarda
bulunmak ve Merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

e) Merkezin insan kaynakları stratejisini belirlemek, bu strateji çerçevesinde insan kay-
naklarını yönetmek, akademik ve idari personelin gelişimini sağlamak.
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f) Merkez bünyesinde görev yapacak akademik ve idari personel ile ilgili görev tanım-
larını belirlemek ve bu personelin ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim
Kuruluna sunmak.

g) Merkezin kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili
esasları belirlemek.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak.

h) Yönetim Kurulunun onayı ile Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında
bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği
yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkiler geliştirmek.

ı) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, verdiği diğer görevleri ve devrettiği
yetkiler çerçevesindeki görevleri yerine getirmek.

i) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanı-
mına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek ve uygula-
mak.

j) Merkez bünyesinde faaliyette bulunan laboratuvarlar ve üretim merkezlerinin kendi
kaynaklarını oluşturması için rasyonelliği ve verimliliği sağlamak, finansal yapıyı takip etmek,
muhasebe ve yönetim konularında, özel ustalık ve beceri gerektiren işlerde ve akademik ko-
nularda gerekli hallerde finansal konularda danışmanlık hizmeti alınmasına karar vermek.

Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu

öğretim elemanlarından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından müdür yardım-
cısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkin-
liklerini yürütür, kendilerine bağlı laboratuvar ve Merkez birimlerinin amaçlarına uygun olarak
işleyişini sağlar, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Müdürün olmadığı za-
manlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ve Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör ta-
rafından görevlendirilen üç öğretim elemanı ile beraber en fazla altı üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görev-
lendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite
dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin
niteliklerini belirlemek, Merkez ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağla-
mak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve değerlendirmek.
ç) Diğer kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak iş birliği esaslarını

Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak üzere belirlemek.
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d) Merkez bünyesinde kurulabilecek laboratuvarlar ve üretim merkezlerinde görevlen-
dirilecek akademik ve idari personel ile ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre
öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

e) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş
birliği yapmasına karar vermek, ilgili esasları belirlemek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sun-
mak üzere Müdüre teklif etmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kuru-
lunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hak-
kında görüş bildirmek.

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak ka-
rarlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ KURULMASI, ATIKLARIN AYRI 
TOPLANMASI, TAŞINMASI,  STERİLİZE EDİLMESİ VE BERTARAFI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulması, Atıkların Ayrı 

Toplanması, Taşınması, Sterilize Edilmesi Ve Bertarafı İşi İhale İlanı 
İHALENİN ADI KONUSU VE ŞEKLİ; 

Adı 
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ 
KURULMASI, ATIKLARIN AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI, STERİLİZE EDİLMESİ 
ve BERTARAFI İŞİ 

Niteliği 

“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda; Ordu Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde faaliyet gösteren, toplam 19 İlçede bulunan (Akkuş, Altınordu, 
Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, 
Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye) sağlık 
kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden 
toplanması, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin projelendirilmesi ve inşaatı, en az 1000 
kg/saat kapasiteli tesis için gerekli ünitelerin kurulumu, tıbbi atıkların toplanması, 
taşınması ve bertarafı, Tesisinin 10 yıl süre ile işletilmesi ve işletme sürecinde Ordu İli, 
Altınordu İlçesi, Karapınar Mahallesi 4160 ada, 1 no’lu parsel sınırları içerisinde 1898,61 
m2 yüzölçümlü taşınmazın kiralanması ile tıbbi atık bertarafından elde edilen aylık brüt 
gelir üzerinden pay ödenmesi işidir. 

İhale Yöntemi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” 

İşin Süresi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ile birlikte 
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletmeye alındığı tarihten itibaren 10 yıldır. 

Tahmin Edilen Bedel (10 yıl) 36.452.948,40 TL 
Geçici Teminat Miktarı 1.093.588,45 TL 

Kira Bedeli 4.750,00 TL/ay 
İhale Dosyası Satış Bedeli İhale dokümanı satış bedeli 1.000- (Bin)TL 

İhale Dosyasının Görüleceği 
ve Temin Edileceği Adres/Yer 

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve 
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, (Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı no:162 52100 
Altınordu / ORDU) 

İhale Dosyasının Görüleceği 
ve Temin Edileceği Saat 

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 10.00-12.00 /13.00-16.00 

İhale için Son Evrak Verme 
Tarihi ve Saati 

19/01/ 2021 Salı 

İhale için Evrak Teslim Adresi 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve 
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, (Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı no:162 52100 
Altınordu / ORDU) 

İhale Tarihi ve saati 20/01/ 2021 Çarşamba Saat:14.10 

İhale Salonu Adresi 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu (Şarkiye 
Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 52100 Altınordu / ORDU) 
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İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER; 
1. Tesis binası statik ve mimari projesi, kullanılacak olan makine, malzeme ve 

ekipmanların (konveyörbant, kırıcı, otoklav, soğuk oda ve buhar kazanı) teknik bilgi ve belgeleri, 
iş akış şemasını, makine ekipman yerleşim planı. Bu belgeler yüklenici tarafından kaşeli ve imzalı 
olacaktır.  

2. Gerçek kişi olması halinde Yasal Yerleşim Yeri belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği. 
3. Tüzel kişi olması halinde, Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı, ayrıca irtibat 

için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 
4. Gerçek kişi olması halinde tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat 

için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 
5. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı 

yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 
6. Gerçek kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza 

beyannamesi 
7.Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 
8. Tüzel kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
9. Gerçek kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası 

veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan 
belgelerden sadece biri. 

10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 
güncel tasdikli örneği. 

11.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi (1-7-11-12-15-16- 18-19) maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından 
ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir) 

12.Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 

13.İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
14.Ordu Büyükşehir Belediyesinden ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden ilk ihale 

ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.” 
15.Tıbbi atığın, toplama ve taşıma işi ile birlikte, sterilizasyon işlemine tabii tutulduğu tek 

bir sterilizasyon tesisini kurmuş ve işletiyor olduğunu gösteren belgelerin tamamını iş deneyim 
belgesi olarak İdare’ye sunacaktır; 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya ilgili Belediyesinden onaylı tesisin veya tesislerin 
işletim sürecinde beyan edilen tesisi kurmuş ve en az 2 yıl işletmiş ve/veya işletiyor ve son 6 ayda 
minimum 75 ton/ay tıbbi atığı sterilize etmiş olduğuna dair beyanlar, (yalnız toplama ve taşıma 
veya yalnız sterilizasyon tesisi işletme işinin yapılmış veya yapılıyor olduğunu gösteren belgeler 
kabul edilmez.) İhaleye katılacak iştirakçilerin kendi adlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
alınmış “Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Araç ve Firma İzin lisans Belgesi’’. 
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16.Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış 

belge. 

17.SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, son bir ay 

içerisinde alınmış belge. 

18.Yüklenici bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini 

doldurmamış Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemleri içerikli TS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belgelerin Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. 

19. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.  

İlan Olunur. 11201/1-1 

—— • —— 

40.000 KG BUZ ÇÖZME SIVISI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

30.000 kg Ankara Tren Garı için ve 10.000 kg Konya Gar Buz Çözme ve Önleme 

Tesisleri için toplam 40.000 kg Buz Çözme Sıvısı Alımı  

İhale Kayıt No : 2020/749693 

1-İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/ 71619- 71609 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

1-İhale konusu malın adı ve miktarı : 30.000 kg Ankara Tren Garı için ve 10.000 kg 

Konya Gar Buz Çözme ve Önleme Tesisleri için 

toplam 40.000 kg Buz Çözme Sıvısı Alımı  

2-İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-Altındağ-

ANKARA / TÜRKİYE 

3-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

22.01.2021 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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5-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1073 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 

sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 100,00-TL bedelle temin edilebilir. 

6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 

 11242/1-1 

—— • —— 

7 KALEM ERTMS YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2020/754270 

1- İdarenin : 

a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 53 

c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2- İhale konusu işin adı ve miktarı  : 7 Kalem ERTMS Yedek Malzeme Temini 

3- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No:3 Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli –Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

03/02/2021 Çarşamba günü saat 14.20’ye kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

 11305/1-1 
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NPU PROFİL VE KÖŞEBENT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  
TTK İHTİYACI OLAN NPU PROFİL VE KÖŞEBENT (2 KALEM) ALIMI 4734 

SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

 
İhale kayıt numarası : 2020/754095 
1-İdarenin  
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

 Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  
b) telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 75-90    

 Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 
c) elektronik posta adresi (varsa) :  
2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi - Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı 1 NPU Profil ve Köşebent 2 kalem 
b) Teslim yeri   TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 

ambarıdır. Malzemelerin boşaltılması firmaya ait 
olacaktır. 

c) Teslim süresi : 45 takvim günü  
3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK                
b) Tarihi ve saati : 26.01.2021 Salı– saat: 1500 
c) Dosya no : 2018052 
 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4. 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi  

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 
listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.2.1- Firmalar marka ve menşei belirterek teklifleri ile birlikte üretici firmaya ait TSE 
uygunluk belgelerini ve ISO Kalite Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar şartnamede 
belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri 
gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir. Firmanın 
teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır. 

4.2.2- Malzemeler; imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi 
altında olacaktır. 

4.2.3- Malzemelerin teslim süresi 45 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca 
değerlendirilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 
belirlenecektir. 

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no.’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 26.01.2021 Salı–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 



4 Ocak 2021 – Sayı : 31354 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 11319/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF ÇELİK SAC (5 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLAN MUHTELİF ÇELİK SAC (5 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

 
İhale kayıt numarası : 2020/754785 
1-İdarenin  
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

 Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  
b) telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 75-90 Fax: 0 372 251 19 00  

– 253 12 73 
c) elektronik posta adresi (varsa) :  
2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi - Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı 1 Muhtelif Çelik Sac 5 kalem 
b) Teslim yeri TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 

ambarıdır. Malzemelerin boşaltılması firmaya ait 
olacaktır. 

c) Teslim süresi : 30 takvim günü  
3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK   
b) Tarihi ve saati : 27.01.2021 Çarşamba– saat: 1500 
c) Dosya no : 2018053 
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4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi  
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.2.1- Firmalar teklifleriyle birlikte, teklif verdikleri saclara ait marka ve teknik özellikleri 

gösterir tanıtıcı katalog verecek ve bu ürünleri katalog teknik bilgi sayfasında göstererek 
kaşeleyip imzalayacaklardır. Katalog teknik bilgi sayfasında teklif verilen ürünler işaretlenmemiş, 
kaşesiz ve imzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.2.2- Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN IS0 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

4.2.3-Firmalar, şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna ait 
örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 
10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın teklifinde 
belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır. 

4.2.4- Malzemeler; imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi 
altında olacaktır. 

4.2.5- Malzemelerin teslim süresi 30 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca 
değerlendirilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
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5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli 
tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 
belirlenecektir. 

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden yerli istekliye %15 fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no.’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 27.01.2021 Çarşamba–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 
 11318/1-1 
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TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ TAHSİS DUYURUSU 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Sinop İli, Gerze İlçesi, Yaykıl Köyü, Çakıroğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti 

Hazineye ait 111 ada, 2 parsel numaralı ve 57.855,58 m² yüzölçümlü taşınmazın tersane, tekne 
imal ve çekek yeri alanı olarak tahsisi için duyuru. 

AÇIKLAMA: 
Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren 

ayrıntılı fizibilite raporunu, 
İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı, 
Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı 

yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya 
mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli, 

Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, 
tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da 
uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izni,  

Sözleşme: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırımcı arasında düzenlenen/düzenlenecek 
irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini, 

Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma 
sürelerini gösteren planını, 

Tesis: Tersane, tekne imal ve çekek yerini,  
Yatırımcı: Tersane, tekne imal ve çekek yeri yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişi ya da kişileri, 
Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine 

Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine ilişkin Yönetmeliği,  
ifade eder. 
Sinop İli, Gerze İlçesi, Yaykıl Köyü, Çakıroğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye 

ait 111 ada, 2 parsel numaralı ve 57.855,58 m² yüzölçümlü, ekli krokide yer alan taşınmazın, 
tersane, tekne imal ve çekek yeri olarak kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere bu duyuru ve 
Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir.  

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 
1- Sinop İli, Gerze İlçesi, Yaykıl Köyü, Çakıroğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye 

ait 111 ada, 2 parsel numaralı ve 57.855,58 m² yüzölçümlü, ekli krokide yer alan taşınmaz 
tersane, tekne imal ve çekek yeri alanı amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilecektir. 

2-Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine 
uygun nitelikte tesis kurabilecektir. 

3-İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun 
görebilecektir. 

4-Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve ilgili mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. 
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5-Katılım payı bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine Taşınmazlarının Tersane, 
Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğinin 11. Maddesi 
kapsamında belirlenecektir.  

6-Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince 
Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine 
ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli, 
muhdesat bedeli de eklenmek suretiyle peşin olarak tahsil edilecektir. 

7-Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin 
tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir yıldan sonra ise 
termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede belirtilen 
yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde  bir yıla kadar 
uzatılabilecektir. 

8- Avan projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda 
İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır. 

9-Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde 
tesis yapılması amacıyla otuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir. 

10-Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi 
ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis 
işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir. 

11- Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak, 
bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacaktır.   

I- Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler  
a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu,  
b) Varsa tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımlarına ilişkin deneyimi, 
c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli, 
d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 

aslı veya noter tasdikli örneği, 
e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi, 
f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili 

temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi, 
g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı, 
h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü, 
i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste, 
j) Varsa kızakların türleri ve ebatları, 
k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri, 
l) Yıllık yapacağı tekne âdeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak) 
m) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı,  
n) Termin planı, 
o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri, 
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p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği, 
q) Tesiste ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin açıklayıcı bilgi. 
12- İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 
13- Tersane, tekne imal ve çekek yerine yönelik yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel 

hukuk tüzel kişileri, iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden 2 takım halinde 
dosyalarını, iş bu duyurunun Resmi Gazete’deki son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü 
içerisinde, kapalı zarf usulü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel 
Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cd., No: 5, C Blok Kat: 6 06338, Emek/ANKARA adresine son gün 
mesai saati bitimine kadar teslim edeceklerdir. Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin 
müracaatları ile posta ile yapılan müracaatlar ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak 
müracaatlar ve istenilen bilgi ve belgeleri eksik olan yatırımcıların müracaatları dikkate 
alınmayacaktır. 

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon 
tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat 
çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecektir. 

EK : Tahsisi Yapılacak Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Alanına Ait Kroki 
 
 

 
 
 11246/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 
Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede 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, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan 
yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim 
personeli alınacaktır. 

Yazılı ve sözlü 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. 

BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak,  
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 olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

d)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 

e)Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu 
belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 
tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik 
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen 
hizmet süreleri dikkate alınır.) 

f)Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

g)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 

h)Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık 
kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir. 

B-ÖZEL ŞARTLAR 
İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir. 
(i)SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerinde kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem 

birimlerinde en az yönetici vb. pozisyonlarında görev yapmış olmak. 
Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve 

yönetiminde yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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Bash, PHP, Python scripting konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi 
olmak, 

Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim 
sahibi olmak, Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve 
yönetimi konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda 
yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici 
seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında yönetici 
seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak, 
Açık Kaynak DevOps teknolojilerde (Kubernetes, Openshift ve Docker gibi) bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. Continuous Integration (CI) / Continuous Deployment (CD) ekosistemine 
hakim ve Git / Gitlab konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 
(ii)WEB YAZILIMCISI I İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
-Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi, 
-Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl deneyim 

sahibi, 
-Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim 

sahibi, 
-MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması 

konusunda deneyim sahibi, 
-React / Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi, 
-Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST), 
-Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.), 
-HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi, 
-Güvenli kod geliştirme, statik ve dinamik analiz (OWASP, OpenVAS) gibi yazılım 

güvenliğini sağlama yöntemleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi, 
-Uygulamadaki açıklıkları tespit etmek için ağ tarayıcısı (örn: nmap) ve ağ dinleyicisi 

(örn: wireshark) gibi kullanabilecek araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi 
-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli 
(iii)WEB YAZILIMCISI II İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
-Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi, 
-Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl deneyim 

sahibi, 
-Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim 

sahibi, 
-MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması 

konusunda deneyim sahibi, 
-React / Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi, 
-Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST), 
-Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.), 
-HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi, 
-Güvenli kod geliştirme, statik ve dinamik analiz (OWASP, OpenVAS) gibi yazılım 

güvenliğini sağlama yöntemleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi, 
-Uygulamadaki açıklıkları tespit etmek için ağ tarayıcısı (örn: nmap) ve ağ dinleyicisi 

(örn: wireshark) gibi kullanabilecek araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi, 
-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli 
-NET Framework hakkında bilgi sahibi 
-Tercihen C# ile uygulama geliştirmiş 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. 
Çevrimiçi Başvuru: 
Başvurular, 04/01/2021 ile 18/01/2021 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli 

Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 
18/01/2021 tarihi 17:00’a kadar yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir). 

Posta Yoluyla veya elden Başvuru: 
Başvurular, 04/01/2021 ile 18/01/2021 tarihleri tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim 

Personeli Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda 
sayılan belgelerle birlikte, 18/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel 
Daire Başkanlığı Bebek/İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde 
anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden 
sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

İSTENİLEN BELGELER 
1)Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 
2)Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.), 
3)Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
4)Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin 

belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma 
sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge 
veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış özet belge.). 
Mesleki deneyime sayılacak yıllar ilgili alandaki lisans mezuniyet tarihi sonrasını kapsar. 

5)KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 
değerlendirilecektir.) 

6)İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) 
(KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak 
yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun 
olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı 
ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL 
sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak 
kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir. 

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, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının 
%70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin 
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

7)Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir) 
8)Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 50 aday sınava çağırılacaktır. 

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

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri 
www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı sınav, 17/02/2021 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi 

Üniversitesi’nde yapılacaktır. 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri 

www.boun.edu.tr adresinde 22/02/2021 tarihinde ilan edilecektir. 
Sözlü sınav 25/02/2021 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır. 
SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl 

ve yedek olarak kazanan adaylar 01/03/2021 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan 
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV KONULARI 
Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır. 
1-Proje Yönetimi, 
2-Programlama Dilleri, 
3-Sistem yöneticiliği 
4-Bilgisayar Ağları, 
5-Bilgi Güvenliği 
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde 

belirtilen konulardır. 
DEĞERLENDİRME 
Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. 
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması 

zorunludur 
Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı 
nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi 
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda 
bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla 
sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

ÜCRETLER ve POZİSYONLAR 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

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

Unvan                     Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)      Minimum Tecrübe       İlgili Madde 
SİSTEM YÖNETİCİSİ-I 18.000’e kadar 5 b,c 1 Kişi 

WEB YAZILIMCISI I 14.000’e kadar 3 b,c 1 Kişi 
WEB YAZILIMCISI II 14.000’e kadar 3 b,c 1 Kişi 

ÖNEMLİ TARİHLER 
İlan Tarihi : 04 Ocak 2021 
Son Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2021 
Yazılı Sınav Tarihi : 17 Şubat 2021 
Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi : 22 Şubat 2021  
Sözlü Sınav Tarihi : 25 Şubat 2021 
Sonuç Açıklanması : 01 Mart 2021  
Yedeklerin alınması son tarih : 01 Nisan 2021 
DİĞER HUSUSLAR 
Başvuru sırasına göre 3 (üç) aday asıl, 3 (üç) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek 

sırası gelen adaylar, 1 Nisan 2021 tarihine kadar çağrılacaktır. 
 11127/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar 
Yabancı

Dil 
Puanı 

ALES 
Puanı 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji 
(%30İngilizce) 

Öğr. 
Gör. 

1 

Psikoloji lisans ve uygulamalı 
psikoloji yüksek lisans mezunu 
olmak, psikolojialanında doktora 
yapıyor olmak. 

80 70 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

(%30 İngilizce) 

Öğr. 
Gör. 

1 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 
bölümülisans mezunu olmak, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler (İngilizce) bölümü tezli 
yüksek lisans mezunu olmak, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümünde Doktora 
yapıyor olmak. Belgelendirmek 
koşuluyla, en az 5 (beş) yıl 
Yükseköğretim kurumlarında 
çalışmış olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından en 
az 85 puan almış olmak. Türk Dış 
Politikası ve Güvenlik alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

85 70 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

(%30 İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 

Lisans ve Yüksek Lisans 
derecesini Uluslararası İlişkiler 
bölümünden almış olmak, yüksek 
lisans tezini insani yardım örgütleri 
üzerine yapmış olmak, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde Doktora yapıyor olmak. 

80 70 
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Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı (%30 

İngilizce) 

Öğr. 
Gör. 

1 

Lisansını Mimarlık, Yüksek 
Lisansını Mimarlık ya da İç 
Mimarlık bölümlerinde tamamlamış 
olmak İç Mimarlıkta 
sürdürülebilirlik, yeşil tasarım 
üzerine çalışmaları bulunmak proje 
yapım ve yönetimi üzerine 
deneyimi bulunmak 

80 70 

İşletme 
Fakültesi 

İşletme (İngilizce) 
Arş. 
Gör. 

1 

İşletme, Uluslararası İşletmecilik, 
Uluslararası Ticaret lisans 
programlarından lisans mezunu 
olmak veya İşletme alanlarında 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

80 70 

Mühendislik 
Fakültesi 

Mekatronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 

Mekatronik Mühendisliği 
bölümünden lisans derecesi almış 
olmak ve yine Mekatronik 
Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği 
bölümlerden herhangi birinde 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

80 70 

Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği 
Bölümlerinin herhangi birinden 
lisans derecesi almış olmak. 
Yine Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği 
bölümlerinden birinde yüksek 
lisans veya doktora yapıyor olmak. 

80 70 

İletişim 
Fakültesi 

Medya ve İletişim 
Arş. 
Gör. 

1 

Lisans eğitimini İşletme alanında 
yapmış olmak ve yüksek lisansını 
radyo, televizyon ve sinema tezli 
yüksek lisans programında 
yapıyor olmak. 

50 70 
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Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta 

(https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik 

belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine 

kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru ve Sınav Takvimi 

İlk Başvuru Tarihi  : 04.01.2021 

Son Başvuru Tarihi  : 18.01.2021  

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi  : 20.01.2021  

Giriş Sınav Tarihi  : 22.01.2021  

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih  : 26.01.2021 

İstenen Genel Şartlar: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 

1 - Başvuru dilekçesi, 

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatlı), 

3 - İki adet fotoğraf, 

4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5 - Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı 

Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren 

onaylı belge), 

6 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

7 - ALES belgesi (en az 70 puan), 

8 - Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya 

durumunda olmamak), 

9 - Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya. 

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr 

web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

 11231/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret

Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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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