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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ 

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arazi Top-

lulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ellibirinin” ibaresi “elliden fazlasının” olarak, (ıı) ben-

dinde yer alan “taş toplama” ibaresi “taş nakli” olarak ve (bb) bendi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“bb) Proje birimi: Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesinin ha-

zırlanması, uygulanması ve kontrolü amacı ile DSİ veya proje idaresi bünyesinde benzer işlerde

minimum iki yıl çalışmış birisi başkan olmak üzere, bir harita mühendisi ve bir ziraat mühendisi

ile bir ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi olmak üzere ve/veya gerektiğinde projenin

özelliğine göre diğer meslek gruplarından da üye dâhil edilerek oluşturulan ekibi,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(6) İsteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin

alansal olarak yüzde elliden fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçıla-

rının yazılı muvafakati ile yapılır. Muvafakat alınma işlemi, DSİ veya proje idaresince Cum-

hurbaşkanı Kararı öncesinde yapılır/yaptırılır.” 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bir toprak ve/veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü

mezunu ziraat mühendisi” ibaresi “birisi konusunda uzman benzer işlerde minimum iki yıl ça-

lışmış, ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Gerekçe raporunun yeterli görülmesi durumunda; isteğe bağlı yapılacak arazi top-

lulaştırması projeleri için proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal ola-

rak yüzde elliden fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı

muvafakati alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 5 inci maddenin on yedinci fıkrası uyarınca DSİ veya proje idaresinin onayı ile

kısmen veya tamamen toplulaştırma dışı bırakılan alanlardaki parsellere daha önce konulmuş

olan; “6200 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince arazi toplulaştırması kapsamına alın-

mıştır.” belirtmesinin kaldırılması, arazi toplulaştırmasını yürüten idare tarafından ilgili tapu

müdürlüklerinden talep edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki

fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için üç yılı geçmemek

üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımıyla DSİ

veya proje idaresince kararlaştırılır ve tutanak altına alınır.  Alınan bu karar, gerekçeleri ile bir-

likte DSİ veya proje idaresinin internet sitesinde ve mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı,

köy camisinden birinde ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında

duyurulur. Bu karara uyulmaması uygulamayı geciktirmez.”

“(3) Arazi toplulaştırma projesinin uygulama çalışmalarına başlanacağı, yerel ekim

mevsiminden en az otuz gün önce DSİ veya proje idaresinin internet sitesinde ve mahallindeki

muhtarlık binası, köy konağı, köy camisinden birinde ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kay-

makamlığın ilan tahtalarında duyurulur.”

“(5) Arazi toplulaştırması sebebiyle kısıtlama getirilen alanlarda ürün ve mütemmim

cüzlere verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene kadar, zarar veri-

lerek işgal edilen ve ekilemeyen sonraki yıllar için; kullanılamayan alanlar sebebi ile doğabi-

lecek gelir kayıpları, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresi tarafından karşıla-

nır.”

“(6) Tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş ve maliki

belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) DSİ veya proje idaresince belirlenecek başkan dâhil biri toprak ve/veya tarımsal

yapılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi ya da konu-

sunda uzman benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış ziraat mühendisi olmak üzere dört asıl

bir yedek üye,”
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“(3) Arazi derecelendirme komisyon başkanlığı, komisyonda yer alan konusunda de-

neyimli benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış ziraat mühendisi tarafından yürütülür. Komis-

yon üyeleri kendilerine, eşlerine veya birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımlarına ait ara-

zilerin derecelendirilmesine yapılan itirazın incelenmesinde görev alamaz. Asıl üyenin katıla-

madığı toplantılara yedek üye katılır. Herhangi bir nedenle komisyondaki görevinden ayrılan

üyenin yerine aynı usule göre yeni üye belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Toprak etüt haritaları, DSİ tarafından Arazi Toplulaştırma Alanlarında Toprak Etüt

ve Derecelendirme Teknik Talimatı esas alınarak hazırlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mahal-

linde” ibaresi “mahallindeki” olarak, “köy camisi” ibaresi “köy camisinden biri” olarak, “mal

müdürlükleri ile belediyelerin” ibaresi “kaymakamlığın” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın

ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirmesi ile ilgili itirazlarını, ilanın

başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar yazılı olarak

DSİ veya proje idaresine yapabilirler. Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan

itirazlar incelenmez. Arazi derecelendirme komisyonu tarafından itirazlar kayıt altına alınır ve

itirazlar, askı bitim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde değerlendirilir. İtirazlar, dere-

celendirme çalışmasını değiştirmiyor ise ilgililere yazılı olarak cevap verilir ve yeni bir askıya

çıkılmadan kesinleşir. İtirazlar, derecelendirme çalışmasını değiştiriyor ise otuz gün süre ile

ikinci kez askıya çıkarılarak ilan edilir. Arazi malikleri ve diğer ilgililer, ilanın başlangıcından

ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar DSİ veya proje idaresine

yazılı olarak itiraz edebilirler. DSİ veya proje idaresi bu itirazları kayıt altına alarak askı bitim

tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlar. DSİ veya proje idaresinin kararı kesin

olup itirazların sonucu, askı ilanı ile ilgililere duyurulur. Kanun gereğince yapılan ilanlar, ilgili

gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “De-

recelendirme haritasının onaylanmasını müteakip arazinin topoğrafyası” ibaresi “Arazinin to-

poğrafyası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi

yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Arazi malikleri adına, Ek-1’de yer alan Mülakat Yetkilendirme Formunun DSİ

veya proje idaresine ibrazı halinde mülakat yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yasal

işlemler gerektiren yerler” ibaresinden sonra gelmek üzere “mümkünse” ibaresi ve “Hazine

adına tescil edilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aksi halde ilgili kurum tarafından kamu-

laştırılır.” ibaresi eklenmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Daha önceden arazi toplulaştırması yapılmış alanlarda ikinci kez arazi toplulaştır-

ması yapılması durumunda, ortak tesislere katılım payı kesinti oranı toplam %10’u geçemez.

Aynı toplulaştırma proje sahası içerisinde kalan yeni alanlar ile daha önceden toplulaştırmaya

tabi olmuş eski alanların ortak tesislere katılım payı kesinti oranları ayrı ayrı hesaplanır.
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(8) Arazi toplulaştırması tamamlanmış ve tescili yapılmış olan alanlarda mahkeme ka-

rarları ve idareden kaynaklı maddi hatalar gibi zorunlu hallerde yapılacak değişikliklere yönelik

uygulamalar için yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı aranmaz. DSİ veya proje idaresinin onayı ile

gerekli düzenleme yapılır ve uygulama sonucu meydana gelen yeni duruma ilişkin teknik dosya

hazırlanarak kadastro müdürlüğüne gönderilir. Kadastro müdürlüklerince gerekli kontroller

yapıldıktan sonra tescil edilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) DSİ veya proje idaresince arazi derecelendirmeleri esas alınarak yapılan veya yap-

tırılan yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri DSİ veya proje idaresinin internet say-

falarında, mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı, köy camisinden biri ile yerleşim biriminin

bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında otuz gün süreyle askıya çıkılarak ilan edilir. 

a) Arazi malikleri ve diğer ilgililer, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip

eden iş gününün mesai bitimine kadar DSİ veya proje idaresine yazılı olarak itiraz edebilirler.

Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar incelenmez. İtirazlar kayıt altına

alınır ve DSİ veya proje idaresince askı bitim tarihinden itibaren değerlendirilerek parselasyon

planları aynı ilan yöntemleriyle ikinci kez otuz gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilir. Arazi

malikleri ve diğer ilgililer, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün

mesai bitimine kadar DSİ veya proje idaresine yazılı olarak itiraz edebilirler. DSİ veya proje

idaresi, bu itirazları kayıt altına alarak askı bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ka-

rara bağlar. DSİ veya proje idaresinin kararı kesin olup, tescile esas parselasyon planları ha-

zırlanarak alışılmış usullerle mahallinde ilan edilir ve aynı zamanda ilgili kadastro müdürlüğüne

gönderilir.

b) İtirazların sonucu askı ilanı ile ilgililere duyurulur. Kanun gereğince yapılan ilanlar,

ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. 

c) DSİ veya proje idaresince, gerekli görülmesi halinde hazırlanacak gerekçeli rapor

ile üç askı yapılabilir. Ancak kamu yatırımlarının zorunlu kıldığı hallerde DSİ ve/veya proje

idaresinin onayı alınarak yeni bir askı daha yapılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sulama

inşaatları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarla içi kapalı drenaj tesisleri,” ibaresi eklenmiş,

aynı fıkrada yer alan “projelerle tarımsal kalkınmayı sağlamak maksadıyla” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Toprak etüt haritaları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Toprak etüt haritaları, 11 inci maddenin yedinci fıkrasında

belirtilen DSİ talimatı yürürlüğe girene kadar Bakanlıkça yayımlanan meri Toprak ve Arazi

Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı esas alınarak hazırlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER 

VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek-

tir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer

ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına ve yönetim organlarının görevlerine 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) Kariyer temsilcisi: Merkezin kariyer temsilcilerini, 

b) Merkez (KAGİM): Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer ve Giri-

şimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 

d) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
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a) Üniversite öğrencilerinin girişimcilik yönünün ortaya çıkarılması ve tanıtılması için

toplantılar yapmak, bilimsel çalışmalar düzenlemek ve yürütmek.

b) Üniversitede kayıtlı eğitim-öğretim programlarındaki öğrenciler ve mezunlar ile yeni

iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulun-

mak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini ilgili mevzuat hükümleri kapsamında özel ve

kamu sektörleri ile koordinasyon halinde vermek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlamalarına yö-

nelik stratejik plan, proje ve organizasyonlar yapmak.

ç) Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki

ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırmak ve kariyerlerini geliştirmeye

yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

d) Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri et-

kinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yü-

rüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yü-

rütmek.

f) Üniversite mezunları ile iletişim içinde, ortak veya destekleriyle faaliyetler yürüt-

mek.

g) Belirtilen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, mevcut öğrencilerin ve mezun-

ların planladıkları iş fikirlerini uygulamaya koymalarına destek vermek.

ğ) AFSÜ Mezun Platformu sisteminin oluşturulması ve mezunlar ile etkileşim içinde

olunmasını sağlanmak.

h) Üniversite mezunlarıyla kalıcı iş birlikleri kurulmasını ve sürekli iletişim içinde olun-

masını sağlamak.

ı) Girişimcilik konusunda araştırmalar yaparak lisans, yüksek lisans ve doktora sevi-

yelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamak.

i) Girişimcilik konusunda çalışmaları olan üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri,

teknoloji transfer ofisleri ve çeşitli kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j) Girişimciliğin anlaşılması, başlangıcı, yönetimi ve büyütülmesini sağlamak, yerel ve

bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici öneriler sunmak, yerel

düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve

uygulamak.

k) Üniversite öğrencilerinin yeteneklerinin ve girişimcilik faaliyetlerinin ortaya çıka-

rılmasını, geliştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, staj yapmalarını sağlamak.

l) Girişimcilik konusunda yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini

araştırarak girişimci kültürü konusunda akademik yayınlar yapmak ve akademisyenlerin,
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sanayicilerin, girişimcilerin ve iş adamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar (sem-

pozyum, kongre, çalıştay ve benzeri) düzenlemek ve ilgili konularda eğitimler vermek.

m) Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak,

kadın girişimcilerin desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı rol modellerin paylaşımını

sağlamak.

n) Engellilerin girişimcilik konusunda desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı

rol modellerin paylaşımını sağlamak.

o) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerde girişimcilik

kültürü, mevcut işi geliştirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak.

ö) Girişimcilik konusundaki araştırmaları yayımlamak ve girişimcilik alanındaki yeni

gelişmeleri sektöre, girişimcilere aktarmak amacıyla akademik içerikli dergi yayımlamak.

p) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Afyonkarahisar ilinde yerel ve bölgesel giri-

şimciliği geliştirici destek mekanizmaları oluşturulmasına katkıda bulunmak, mevcut ve po-

tansiyel özel projelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve bunlardan yararlanılarak her türlü bil-

ginin paylaşılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri/elemanları arasından,

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebileceği

gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının dü-

zenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini oluşturmak ve toplantıya

başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
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e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda görüşmeler yapmak,

ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yürütmek.

f) Merkez personelinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek. 

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Üniversite öğretim ele-

manları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek.

b) Müdürün katılamadığı toplantılara başkanlık etmek.

c) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Görev-

lendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı yön-

temle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu,

Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla

toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma grupları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve kariyer temsilcileri

MADDE 11 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik

olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluş-

turulur. 
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(2) Kariyer temsilcileri, Fakülte dekanlıkları, enstitüler ve yüksekokul müdürlükleri

bünyesinde; kariyer faaliyetlerini ve mezunlarla iletişimi gerçekleştirmek ve danışmanlık ko-

nusunda destek vermek amacıyla birimler tarafından görevlendirilen, en az birer, en fazla üçer

öğretim elemanı ve/veya öğrenci temsilcileridir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni-

versitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONDAN 

KORUNMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Rad-

yasyondan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon-

dan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez: Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygula-

ma ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Sekreteri: Merkezin Sekreterini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren bir ölçüm, araştırma, eğitim,

uygulama ve danışma merkezi olan Merkezin kuruluş amaçları, elektromanyetik alanların insan

sağlığına etkilerini araştırmak, elektromanyetik alan ölçümü yapmak ve ölçüm değerlerini sağ-

lığa etkileri açısından yorumlamak, bu konuda danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkilerini araştırmak.

b) Değişik kaynaklardan yayılan elektromanyetik alanların ölçümlerini yapmak.

c) Elektromanyetik radyasyon ile ilgili gerek kişisel, gerekse kurumsal bazda gelen da-

nışmanlık isteklerine cevap vermek.

ç) Elektromanyetik radyasyonun sağlık etkileri ve ölçümü konusunda gerektiğinde ser-

tifikalı olmak üzere eğitim vermek.

d) Halkın ve çalışanların maruz kalacağı elektromanyetik radyasyon standartlarının

ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkezlerle koordinasyon sağlamak.

f) Yurt içinden ve dışından proje alıp vermek, bu konuda resmi, yarı-resmi ve özel ku-

ruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) Türkiye genelinde gerekli görülen yerlerin elektromanyetik kirlilik haritasını oluş-

turmak.

ğ) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda ulusal ya da uluslar arası düzeyde se-

miner, sempozyum, kongre, konferans, yaz okulu gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya

bu tür etkinliklere katılmak, bilimsel süreli veya süresiz yayın yapmak, konuyla ilgili çalışmak

isteyen bilim insanlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

h) Halkın elektromanyetik alanlar ve biyolojik etkileri, çevre radyasyon kaynakları ve

alan değerleri konularında bilinçlenmesi için sözlü, yazılı kaynak bilgi ve halkın kolayca ula-

şabileceği Merkez web sitesini oluşturmak, siteyi bilimdeki gelişmeler doğrultusunda sürekli

güncellemek.
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ı) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak gerektiğinde patent almak.

i) İyonize olmayan radyasyon alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara, araş-

tırma imkânları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak

üzere lisansüstü eğitim programlarında yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve burs sağlamak.

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 faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan

Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi ba-

şında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve Kurulun başkanı

olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezin çalışma programlarını yürütmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

d) Yönetim Kurulu üye adaylarını belirleyerek Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

g) Bu Yönetmelik ile belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Üniversitede tam gün ilgili alan kapsamında çalışan öğretim üyeleri

arasından ya da Merkez faaliyetleri konusunda lisans ya da lisansüstü eğitimi almış kişiler ara-

sından bir ya da iki kişi Müdürün teklifi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-

lendirilir. Müdür yardımcılığı görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar

görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda ona vekâlet eder. Müdürün verdiği işleri

ve Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliğini yapar.
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Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam

beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından, Merkez faaliyetlerine yakın programlar

arasından önerilecek öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim

Kuruluna Müdür başkanlık eder. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu

üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Toplantı salt çoğun-

lukla yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin amacına yönelik çalışmalarda Müdüre yardımcı bir organ

olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda çalışma gruplarını oluşturmak ve yapacakları işleri

düzenlemek.

b) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gündemdeki ilgili projelerini ha-

zırlayarak karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konuda düzenleme yetkisi vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bi-

lim insanları ve bu alanlarda ilgili çalışmaları bulunan kurum temsilcileri arasından olmak

üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Bu üyeler Yönetim Kurulunun önerisiyle belirlenir ve Rektör

tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu

toplantılarına Müdür başkanlık eder ve Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin amacı ve faaliyetlerine yönelik Müdüre önerilerde bulun-

mak amacıyla yardımcı bir organ olan Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları konu-

sunda önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyet alanı kapsamında yeni proje önerilerinde bulunmak,

c) Yılda en az bir defa toplanarak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini

Yönetim Kuruluna bildirmek.

Merkez Sekreteri

MADDE 15 – (1) Merkez Sekreteri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-

lendirilir. Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari işlerini yürütmek.

b) Büro ve iç hizmet görevlerinin yürütülmesinde personel arasında işbirliğini sağla-

mak, Müdürün onayı ile bunlar arasındaki iş bölümünü düzenlemek.

c) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak.

ç) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak.

d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ortak çalışmalar

MADDE 17 – (1) Üniversitelerarası ve Üniversite dışı kamu kurum ve kuruluşlarınca

desteklenen projelere ilişkin protokoller Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi

Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2019 tarihli ve 30786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-

liğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “Dekanlığa” ibareleri

“Rektörlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/5/2019 30786

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2020 31155

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 29 Ocak 2021 – Sayı : 31379



29 Ocak 2021 – Sayı : 31379 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kırklareli İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 641 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 627 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
2021 YILI ŞOFÖRLÜK, OPERATÖRLÜK, MUHTELİF ATÖLYE VE İNŞAAT 

İŞÇİLİKLERİNE AİT HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’de 2021 yılı Şoförlük, Operatörlük, 

Muhtelif Atölye ve İnşaat İşçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 
Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 
az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 
olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12/02/2021 Cuma günü saat 14.30’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
Adres: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : (0.312) 417 78 39 
 586/1-1 

—— • —— 
2021 YILI ZİRAİ SULAMACI, ELEKTRİKLİ MOTOR BAKIM-ONARIMCISI, 

MEKANİK BAKIM-ONARIMCISI, SONDAJ İŞÇİSİ, BORU TAMİR USTASI  
İŞÇİLİKLERİNE AİT HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2021 

Yılı Zirai Sulamacı, Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı, Mekanik Bakım-Onarımcısı, Sondaj 
İşçisi, Boru Tamir Ustası İşçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 
işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 
Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 
az olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 11.02.2021 Perşembe günü saat 14:30’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : (0.312) 417 78 39 
 587/1-1 
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ArcGIS LİSANSLARI GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İhtiyacı ArcGIS 

Lisansları Güncellemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde 
belirtilen markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, markası ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 05/02/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
teknik şartnamesinde belirletilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 
olduğu tespit edilen teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince  istisna kapsamındadır. 

 603/1-1 
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2 KALEM TEK KİŞİLİK YAYLI YATAK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 2 kalem tek kişilik yaylı yatak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi 

Kurumca hazırlanan teslim yerleri çizelgesinde belirtilen birimlere teslim edilmek kaydıyla, ihale 

ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1-İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme  listesi, 

teknik şartname belgesiyle  sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2-Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 10.02.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4-İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

5-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 609/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

 

Sıra 
No 

İhale Konusu 
Taşınmazlar 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL) 

İhale Şartnamesi 
Bedeli (TL) 

Son Teklif 
Verme Tarihi 

İletişim 
Numarası 

1 
Denizli/Merkezefendi/Karahasanlı 726 
parseldeki 10.812,59 m2 

800.000.- 1.000.- 02.03.2021 

(0312) 5858330 

2 
Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 537 ada, 17 
parseldeki 9.874,78 m2 

50.000.- 500.- 02.03.2021 

3 
Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 537 ada, 33 
parseldeki 9.874,79 m2 

50.000.- 500.- 02.03.2021 

4 
Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 2819 ada, 2 
parseldeki 7.746,33 m2 

75.000.- 500.- 02.03.2021 

5 
Yalova/Merkez/Elmalık 106 ada, 1 parseldeki 
4.470,83 m2 

60.000.- 500.- 02.03.2021 

6 
Yalova/Merkez/Kazımiye 185 ada 5 
parseldeki 9.023,10 m2 

50.000.- 500.- 02.03.2021 

7 
Yalova/Merkez/Kazımiye 195 ada, 13 
parseldeki 6.982,74 m2 

40.000.- 500.- 02.03.2021 

8 
Afyonkarahisar/Merkez/Dumlupınar 382 ada 
49 parseldeki 3.733,93 m2 ve üzerindeki 
yapılar 

500.000.- 1.000.- 03.03.2021 

(0312) 5858240 
9 

Tokat/Turhal/Celal, 1179 ada 2 parseldeki 
5.824,40 m2 

120.000.- 500.- 03.03.2021 

10 
Tokat/Turhal/Celal, 1183 ada 1 parseldeki 
5.728,89 m2 

80.000.- 500.- 03.03.2021 

11 
Samsun/Bafra/Elifli, 124 ada 29-32-33-35-36 
parsellerdeki toplam 101.452 m2ve üzerindeki 
yapılar 

200.000.- 1.000.- 03.03.2021 (0312) 5858110 

12 
Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111289 ada 9 
parseldeki 2.146 m2 

55.000.- 500.- 04.03.2021 
(0312) 5858230 

13 
Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111289 ada 10 
parseldeki 2.850 m2 

70.000.- 500.- 04.03.2021 

14 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62119 ada, 1-2-
3-4-5-6-7-9 parsellerdeki toplam 30.109 m2 

400.000.- 1.000.- 08.03.2021 

(0312) 5858270 
15 

Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62148 ada, 4-5-
6-7 parsellerdeki toplam 12.476 m2 

250.000.- 1.000.- 08.03.2021 

16 
Muğla/Bodrum/Gökçebel, 577 ada 213-214-
216-219 parsellerdeki toplam 28.277,12 m2 

1.500.000.- 1.000.- 09.03.2021 

17 
Muğla/Bodrum/Gökçebel, 594 ada 233-234 
parsellerdeki toplam 14.391,35 m2 

2.000.000.- 1.000.- 09.03.2021 
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18 
Erzincan/Çayırlı/Balıklı, 1303 parseldeki 
22.300 m2 ve üzerindekiler 

5.000.- 250.- 10.03.2021 

(0312) 5858452 
(0312) 5858164 

19 
Erzincan/Tercan/Mercan, 1079 parseldeki 
30.000 m2 ve üzerindekiler 

20.000.- 500.- 10.03.2021 

20 
Erzincan/Tercan/Çadırkaya, 5725-5727 
parsellerdeki toplam 28.690 m2 ve 
üzerindekiler 

20.000.- 500.- 10.03.2021 

21 
Gümüşhane/Kelkit/Aksöğüt, 104 ada 22-23-
24 parsellerdeki toplam 43.646,10 m2 ve 
üzerindekiler 

80.000.- 1.000.- 10.03.2021 

22 
Erzurum/Köprüköy/Şehitler, 125 ada 7 
parseldeki 4.545,48 m2 ve üzerindekiler 

20.000.- 500.- 10.03.2021 

(0312) 5858487 
(0312) 5858384 

23 
Kahramanmaraş/Afşin/Bakraç, 1306-2122 
parsellerdeki toplam 30.796 m2 ve 
üzerindekiler 

20.000.- 500.- 11.03.2021 

24 
Kahramanmaraş/Göksun/Yantepe, 118 
parseldeki 15.700 m2 ve üzerindekiler 

60.000.- 500.- 11.03.2021 

25 
Muş/Bulanık/Yeni, 158 ada 4-5-6 
parsellerdeki toplam 17.415,83 m2 ve 
üzerindekiler 

10.000.- 500.- 11.03.2021 

26 
Muş/Bulanık/Yeni, 158 ada 7-8-49 
parsellerdeki toplam 21.668,31 m2 

10.000.- 500.- 11.03.2021 

27 
Nevşehir/Kozaklı/Karahasanlı(Köyiçi), 403 
parseldeki 19.038 m2 ve üzerindekiler 

10.000.- 500.- 11.03.2021 

28 
Sivas/Suşehri/Karaağaç, 110 ada 64-65-67 
parsellerdeki 44.819 m2 ve üzerindekiler 

70.000.- 500.- 12.03.2021 

29 
Yozgat/Yerköy/Karacaşar, 102 ada 41 
parseldeki 757 m2 ve üzerindekiler 

35.000.- 500.- 12.03.2021 

(0312) 5858164 
(0312) 5858452 

30 
Yozgat/Yerköy/Karacaşar, 102 ada 1 
parseldeki 2.946 m2 ve üzerindekiler 

250.000.- 1.000.- 12.03.2021 

31 
Yozgat/Yerköy/Kömüşören 111 ada 11 parsel 
ve 216 ada 8 parsellerdeki toplam 22.117,04 
m2 ve üzerindekiler 

10.000.- 500.- 12.03.2021 

 
1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 

suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.  

3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile 
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar 
katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.  
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5. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. 
6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 

aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu 
belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından 
birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %15 (yüzde onbeş) oranında basit 
faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9. 1,2,3,4,5,6, ve 7. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi ve taşınmazın 
mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için 
sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır. 

10. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin; 
•T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 
•T. Halk Bankası A.Ş.    TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 
•T. Vakıflar Bankası T.A.O.  TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.  
11. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

12. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri 
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

13. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.  

14. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
15. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
16. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

 631/1-1 
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ARAZİ UYGULAMALI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ İKMALİNİN TEKNİK 
ÖZELLİKLERİNİ, SATIN ALMA VE TEDARİK ŞARTLARINI, KURULUM VE 

MONTAJ GEREKSİNİMLERİNİ, ŞEBEKE İLE BAĞLANTI ESASLARINI, DEVREYE 
ALMA, KURULUM SONRASI İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİNİN 10 YIL 

SÜREYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Elazığ Belediye Başkanlığından: 
1 - Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde Belediyemize ait 

olan ada numarasız 1113 nolu parselde kurdurulacak olan 1140,48 kWp (990 kWe) gücündeki 
Fotovoltaik panel kapasitesine sahip Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali ikmalinin teknik 
özelliklerini, satın alma ve tedarik şartlarını, kurulum ve montaj gereksinimlerini, şebeke ile 
bağlantı esaslarını, devreye alma, kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle 
işletme hakkının verilmesi ve gerekli izinlerin alınmasına müteakiben net elektrik üretiminden, 
aylık EDAŞ ve EPSAŞ ödemeleri düşüldükten sonra, Elazığ Belediyesine KDV hariç en az % 49 
altında olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecektir. 

2 - İhale 09/02/2021 Salı günü saat: 10:00'da Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı 
Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen yatırım maliyet bedeli KDV hariç 3.228.668,38 TL geçici teminat 
bedeli ise 96.860,05 TL’dir. 

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak 
edilmesi halinde 500,00.TL bedel karşılığında Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dahili 1552-2018) 
nolu telefondan bilgi alabilecektir. 

5 - İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
5.1- Kanuni ikametgahı olması, 
5.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için). 
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 
5.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

b) 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 (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir), 

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

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanması gerekir.) 

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu 
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri 
belge, 
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5.6- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Türk 
Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

5.7- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya 
teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

5.9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 
5.10- İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum beyannamesi ile 

konsorsiyumu oluşturan taraflara ait konsorsiyum (ortaklık) sözleşmesi, 
5.11- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi 

amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve 
teknik şartname, 

5.12- İhaleye konu iş ile ilgili idarenin vermiş olduğu ihale dokümanı ve ekinde sunmuş 
olduğu avam projeleri eksiksiz olarak yükümlüğünü yerine getireceğine dair taahhütname, 

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri 
uygulanacaktır. 

7 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir 

İlan olunur.  616/1-1 
—— • —— 

MEKANİK AYIRMA VE KOMPOST TESİSİNİN SAHA DÜZENLEMESİ, BİNA VS. 
İNŞAAT İŞLERİNİN YAPIMI İLE TESİS İÇERİSİNDEKİ ÜNİTELERİN MAKİNE VE 

EKİPMANLARININ KURULUM, MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI VE 15 YIL 
SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ Belediye Başkanlığından: 
1 - Elazığ ili merkez Çöteli köyü mevkiinde bulunan Elazığ Belediyesi Katı Atık Düzenli 

Depolama ve Bertaraf Tesisi alanı içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı Uygulama 
Projesinin Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi ile ilgili kısımlarının ilgili güncel mevzuatlar ve 
tebliğleri çerçevesinde revize edilmesi, bakanlık onayının alınması, yapılması planlanan Mekanik 
Ayırma ve Kompost Tesisinin saha düzenlemesi, bina vs. inşaat işlerinin yapımı ile tesis 
içerisindeki ünitelerin makine ve ekipmanlarının kurulum, montaj ve devreye alınması, kurulup 
işletilecek olan Mekanik Ayırma ve Kompost Tesislerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
Çevre İzin ve lisansının alınması, ayrıca sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl süreyle 
yüklenici tarafından işletilmesi, bunun karşılığında tesislerden çıkacak nihai geri dönüşüm 
ambalaj atıklarının brüt satışından yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç %4’ten az 
olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay vermek üzere (ihalede arttırım bu oran 
üzerinden yapılacaktır.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince 
kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecektir. 

2 - İhale 09/02/2021 Salı günü saat: 10.30'da Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı 
Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen yatırım maliyet bedeli KDV hariç 3.155.324,45 TL olup geçici 
teminat bedeli ise 94.659,73 TL’dir. 

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi 
halinde 500,00. TL bedel karşılığında Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 
temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dahili 1551-2018) nolu telefondan 
bilgi alabilecektir. 

5 - İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
5.1- Kanuni ikametgâhı olması, 
5.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için). 
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 
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5.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) 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 (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir), 

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

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanması gerekir.) 

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

5.6- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca 
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

5.7- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya 
teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 

5.8- 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanı, 
5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
5.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 
5.11- İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum beyannamesi ile 

konsorsiyumu oluşturan taraflara ait konsorsiyum (ortaklık) sözleşmesi, 
5.12- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir), 
5.13- İhaleye konusu iş ile ilgili idarenin vermiş olduğu ihale dokümanı ve ekinde sunulan 

avam projeleri okuyup incelediğini ve bunlarla ilgili yükümlüğünü eksiksiz olarak yerine 
getireceğine dair taahhütname, 

5.14- İş bu şartname konusu işi, ilgili güncel mevzuatlarına (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 
Ambalaj Atıkları Yönetmeliği, Çevre İzin ve lisansı Yönetmeliği, Mekanik Ayırma, biyokurutma 
ve biyometanizasyon tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği, Kompost Tebliği) ve güncel 
Teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni sistemler kuracaklarına ve ilgili mevzuatında belirtilen 
kriterleri taşıdıklarına dair taahhütname, 

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri 
uygulanacaktır. 

7 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir 

İlan olunur. 
 617/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Yenidoğan mahallesinde bulunan bina (market yeri) 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale 

ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

1-İhale 09/02/2021 Salı günü saat 14.05’de Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır)  

c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç-Noter tasdikli imza sirküleri. 

d-Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz 

edilmesi. 

e-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (e) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 

gerekmektedir.) 

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 09/02/2021 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 

Mevkii Cinsi  
10 yıllık Muhammen 

Bedel 
Geçici Teminat 

Yenidoğan Bina (market yeri) 5.200.000,00-TL 156.000,00-TL 

 574/1-1 
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1 ADET JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR 
Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet taksir işlemi yapılmış jeotermal kaynak işletme 
ruhsatlı sahanın 1075,04 hektarlık kısmı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi 
hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İhale, 15/02/2021 Pazartesi günü saat 14:30’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci 
Bulvarı No: 662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası (Eski İl Özel İdare Hizmet 
Binası) 1. Kat toplantı salonunda huzurunda yapılacaktır. 

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Camili Mahallesi, Alanı: 1075,04 Ha, Pafta: O33a1,O33a2 
Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 43.862,37-TL, Geçici Teminatı: 1.315,88 TL 
 

    1.Nokta     2.Nokta    3.Nokta     4.Nokta     5.Nokta 
Sağa(Y) 0641995.10 0643000.00 0643000.00 0646000.00 0646000.00 
Yukarı(X) 4085375.00 4085375.00 4087625.00 4087625.00 4085375.00 
    6.Nokta     7.Nokta    8.Nokta     9.Nokta     10.Nokta 
Sağa(Y) 0646637.14 0646638.04 0647003.00 0647003.00 0641994.00 
Yukarı(X) 4085375.00 4082679.44 4082679.00 4088670.00 4088675.00 

 
İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 
A- Gerçek Kişiler için; 
Müracaat dilekçesi 
a) Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi. 
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 
d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 
e) Vekâleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi; 
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı 
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 
B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise; 
Müracaat dilekçesi 
a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini; 

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 
c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 
d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı 
e) Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletnamenin aslı 
f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 
Taliplilerin istenilen belgeleri 15/02/2021 Pazartesi günü Saat 14:30’da dosya halinde 

ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik 
olanlar ihaleye katılamazlar. 

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 250/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
Çardak Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/113 Esas, 1987/118 Karar sayılı dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 576/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Çardak Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/205 Esas, 1994/24 Karar sayılı dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 577/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Halil Günenç Eğitim ve Araştırma Vakfı  
VAKFEDENLER: Halil GÜNENÇ, Necat AKDENİZ, Muzaffer YAŞAR, Celal KOL, 

Sultan Süleyman BÜYÜKNALBANT, Orhan ALTILAR, Mehmet ÖZYILMAZ, Ümran 
KILIÇER, Muzaffer ERŞAHAN 

VAKFIN İKAMETGAHI:  İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.12.2020 tarihli ve E:2019/337, K:2020/305 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI:  Gençliğimizin milli ve manevi değerlere bağlı, kültürlü, bilgili, 
ahlaklı, yeniliklere açık, aydın birer insan olarak yetişmelerini ve İslami İlimler alanında 
eğitilmelerini sağlayarak, ülkemizin İlim Adamı yetiştirme faaliyetine katkıda bulunmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI:  75.000-TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:         
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Yeni Dünya Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 582/1-1 

—— • —— 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN 
DÜZELTME İLANI 

 
 625/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 633/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 622/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 628/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 628/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 642/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 623/1-1 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 630/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara 
(Gülhane) Külliyelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 
6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli 
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir 
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek 
yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) personel Ankara 
Külliyesine, 7 (yedi) personel İstanbul Külliyesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli 
bilişim personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU BİLGİLERİ 
A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
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 yüksek öğretim 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 olması, 

d. 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), 

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

f. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSSP3 puanının (Değişik ibare:RG-
2/5/2012- 28280) yüzde    yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) 
yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, 
ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu 
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin 
tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim 
personeli de girebilir. 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate 
alınır. 

Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna 
göre yapılır. 
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g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. 

h. 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, 

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak. 

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER 
1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi, 3 katına kadar, Tam Zamanlı, 

İSTANBUL) 
• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
• .NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, 

ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak, 
• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak, 
• Enterprise  Software  Architecture,  Design  Pattern,  SOLID  Prensipler,  Object  

Oriented Programing konularında bilgi sahibi olmak, 
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak. 
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak, 
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak, 
Tercih Sebepleri: 
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip 

olmak, 
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip 

olmak 
• Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev 

almış olmak, 
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Couchebase, MongoDB v.b. NoSql veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak. 
2. YAZILIM (FRONT-END) UZMANI (1 kişi, 2 katına kadar, Tam Zamanlı, 

İSTANBUL) 
• Web ara yüz tasarımı konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 
• Yapmış olduğu çalışmaları portfolyo dosyası ile sunabiliyor olmak, 
• Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
• Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, 

animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensipleri hakkında bilgi sahibi 
olmak, 

• Grafik tasarım programlarını (Adobe Photoshop vb.) ileri düzeyde kullanabilmek, 
• JavaScript, HTML, CSS3, Bootstrap, JQuery ile web tabanlı yazılım geliştirme 

konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
• SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemci teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
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• Web tarayıcıları ile uyumlu (mobil, web, tablet ortamlarında) responsive tasarım 
yapabilme tecrübesine sahip olmak, 

• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak. 
Tercih Sebepleri: 
• React, Angular, Vue javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• ECMAScript ve Typescript konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip 

olmak, 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
• React Native, Ionic 4, Flutter gibi mobil uygulama geliştirme teknolojileri hakkında 

bilgi sahibi olmak. 
3. AĞ VE SİSTEM UZMANI – 3 Kişi (2 Kişi, 3 katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL 

-1 Kişi, 2 Katına kadar, Tam zamanlı, ANKARA) 
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak 
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, 

yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

• Hiper bütünleşik sistemler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme 

konularında tecrübe sahibi olmak, 
• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme 

tecrübelerine sahip olmak. 
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy 

konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik 
Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, 

• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak 
• 3 katına kadar başvuracak adayların yukarıda sayılan konularda en az 5 yıl, 2 katına 

kadar başvuracak adaylarda ise en az 3 yıl tecrübe şartı aranacaktır. (Belgelendirilecektir.) 
• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişiler, Üniversitemizin İstanbul ve 

Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin, 
başvuru formlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir. 

Tercih Sebepleri: 
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip 

bir bilgi işlem merkezinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış olmak, 
• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip 

olmak, 
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• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini 
yapmış olmak, 

• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 
olmak; 

 Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 
sertifikası sahibi olmak, 
 Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 
sertifikası sahibi olmak, 
 Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak, 
 Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası 
sahibi olmak, 
 Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak. 
4. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – (1 Kişi, 3 katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL) 
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi 
derecede bilgi sahibi olmak, 

• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
• Anahtarlama   Cihazları   (switch)   ve   Yönlendiriciler   (router),   üzerinde   

konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, 
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları 

yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve 
yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar 
konusunda bilgi sahibi olmak, 

• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi 

sahibi olmak, 
• Kablosuz Ağlar ve güvenliği konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access 

Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak, 
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 
• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.) 
• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin 

İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. 
Tercih Sebepleri: 
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak, 
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip 

bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak, 
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 
 Cisco Certified Network Professioanl (CCNP), 
 Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security, 
 Cisco Certified Security Professional (CCSP), 
 Certified Ethical Hacker (CEH). 
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5. AĞ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI – (1 Kişi, 4 katına kadar, Tam Zamanlı, 
İSTANBUL) 

• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik 
Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, 

• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 
Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi 
derecede bilgi sahibi olmak, 

• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
• Anahtarlama  Cihazları  (switch)  ve  Yönlendiriciler  (router),  üzerinde  konfigürasyon 

yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, 
• Ağ ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları 

yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve 
yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar 
konusunda bilgi sahibi olmak, 

• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi 

sahibi olmak, 
• Kablosuz Ağlar ve güvenliği konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access 

Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak, 
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği sertifikası süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• SIEM ürünleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak 
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, 

yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme 
konularında tecrübe sahibi olmak, 

• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme 

tecrübelerine sahip olmak. 
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy 

konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 
• En az 8 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.) 
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• Hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığında görevlendirilecektir. 

Tercih Sebepleri: 
• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak, 
• Bilgi güvenliği ve KVKK konularında bilgi sahibi olmak, 
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip 

bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak, 
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 
 Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 
sertifikası sahibi olmak, 
 Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 
sertifikası sahibi olmak, 
 Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak, 
 Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası 
sahibi olmak, 
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 
 Cisco Certified Network Professioanl (CCNP), 
 Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security, 
 Cisco Certified Security Professional (CCSP), 
 Certified Ethical Hacker (CEH). 
C.BAŞVURU DETAYLARI 
a. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri: 
Başvurular 29.01.2021 ile 12.02.2021 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde 

bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen 
belgelerle birlikte 12.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Selimiye Mah. 
Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar, İSTANBUL” adresine; Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Emrah Mah. 06018 
Etlik - Keçiören/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak 
şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile 
postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

b. Başvuru için İstenilen Belgeler: 
 Fotoğraflı Başvuru Formu, 
 Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 
 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
 Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi, 
 “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti 
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.), 

 “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde 
belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

 Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe 
veya deneyimi gösteren belgeler, 
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 Özgeçmiş, 
 İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti 
(Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı 
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. 
(Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi 
birinden belge ibraz etmek.) 

 KPSS sonuç belgesi, 
c. Başvuru Sonuçlarının Duyurulması: 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en 
yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava 
çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. 

II. SINAV BİLGİLERİ 
A. SINAVA ÇAĞRI 
Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık 

adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 17.02.2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. 

B. SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı sınav 05.03.2021 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav ise 05.03.2021 tarihinde saat 

14.00’da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır. 
Öngörülemeyen durumlar için kurum yazılı ve sözlü sınavın tarih ve saatlerinde değişiklik 
yapabilir. Bu durum internet sitesinde ilanen duyurulur. 

C. SINAV ŞEKLİ 
Yapılacak sınavlar yazılı, sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınav soruları 

başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. 
D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yazılı ve sözlü sınav 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 aday başarılı olarak değerlendirilecektir. 

E. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde 

ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ 
A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel 
şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. 

B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİLİSİ 
Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler 

uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır. 
IV. DİĞER HUSUSLAR 
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

İlan olunur. 600/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 
statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 
UNVANI 

ADET Nitelik 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 

Genel Cerrahi 
Profesör 1 

Gastroenteroloji Cerrahisi ve 
Karaciğer Nakli konusunda 
uzman olmak. 

 
BAŞVURU İŞLEMLERİ : 
İlan Tarihi : 29.01.2021 
Son Başvuru Tarihi : 12.02.2021 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
*Bilimsel yayınlarını, 
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet 

CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 
İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
 637/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 599/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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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