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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU KENTSEL PROJELER 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel

Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde yapı ölçe-

ğinden, kentsel tasarım ve bölge planlama ölçeğine kadar planlama, projelendirme ve tasarımla
ilgili her türlü çalışmayı yapmak ve bu ölçeklerle ilgili sosyal, ekonomik, yönetsel, toplumsal,
demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda bilimsel araştırma, uygulama ve eği-
tim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek.

b) Kentin sağlık, eğitim ve sosyolojik yapısıyla ilgili projelerden tarım ve ziraat alan-
larının dönüşüm ve kullanımına kadar farklı ölçeklerdeki konular üzerine projelendirme, bi-
limsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkinlikleri ger-
çekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Doğu Anadolu Bölgesindeki yerleşimler başta olmak üzere her türlü mimari tasarım

faaliyetleri, mimari restorasyon, iç mimarlık faaliyetleri, peyzaj tasarım, planlama ve kentsel
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tasarım, kentsel morfoloji, kentsel belgeleme, kentsel arkeoloji, kentsel koruma, kentsel dö-
nüşüm ve yenileme, kent ve çevre yönetimi, kent turizmi, kentsel politika, kent sosyolojisi ve
kente dair sözlü tarih ile benzer konularda araştırmalar yaparak projeler geliştirmek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
c) Merkezin amacı kapsamındaki konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde da-

nışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sem-
pozyumlar düzenlemek; sergi, yarışma ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruşları ve özel kuruluşlara,
sorunları ile ilgili ücretli veya ücretsiz; araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, eks-
pertiz ve benzeri çalışmalar yapmak ve danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, bilimsel
rapor vermek, proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek.

d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel esaslar çerçevesinde her türlü
iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,
dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

e) Merkezin amaçları ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla

ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla ilgili mev-
zuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için ça-
lışmalar yapmak.

g) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin amaçları kapsamın-
daki konularda araştırma yapmaya yöneltmek ve öğrencilerin araştırmalarına destek vermek.

ğ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere diğer fakültelerin lisans
öğrencilerine Merkezde staj imkanı sağlamak.  

h) Merkezin amacı kapsamındaki tüm çalışmalarda, gerekli olduğu hallerde diğer ku-
rumlar ve araştırma merkezleriyle iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Merkezin faaliyette bulunduğu ça-
lışma alanlarına göre en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve
vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
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c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve

Rektörlüğe sunmak.
f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş birliği
yaparak Merkezin amacına uygun ve faaliyet alanlarına giren konularda karşılıklı yardımlaş-
mayı gerçekleştirmek.

g) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

ğ) Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ve

Rektörün onayı üzerine en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yar-
dımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için
gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre
yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdürlüğe vekâlet etmek.
ç) Merkezin faaliyetleri kapsamında Müdürün ve ilgili diğer sorumlu yöneticilerin/ku-

rulların verdiği diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Herhangi bir nedenle süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamla-

mak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür,
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine, en az üç ayda bir
salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Danışma Kurulu üyeleri oy hakkı
olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak ve Rektöre sunmak.
c) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili hususlarda karar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kur-

mak, görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.
d) Protokol veya iş birliği yapılan resmi ve özel kuruluşlara verilecek her türlü proje

ve danışmanlık hizmetlerinde hizmet bedelinin ücretini belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkezin faa-

liyet alanları ile ilgili çalışmalarıyla tanınan sahasında uzman Türk ya da ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamında yabancı bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar ve kamu kurum ve ku-
ruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen en fazla 35 kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantılara
Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları tavsiye ni-
teliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yardımcı olmak.
b) Ortaya çıkan görüşlerin çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amacı ile Müdüre

görüş ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirmek veya yeni öneriler sunmak, yürütülen

araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörler
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz, ücretli/gönüllü görev yapacak olan koordinatörlükler oluşturula-
bilir. Koordinatörler öğretim elemanlarından seçilir.

Koordinatörlerin görevleri
MADDE 16 – (1) Koordinatörler; müdür yardımcılarına bağlı olarak faaliyet yürütmek

koşulu ile Merkezin faaliyetlerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak faaliyet yürütür ve bu
faaliyetlerinde merkezin ilgili diğer birimleriyle koordineli olarak çalışırlar.

(2) Birim yöneticileri bağlı olduğu Müdüre ve Yönetim Kuruluna karşı planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı sorumludurlar.

Proje desteği
MADDE 17 – (1) Merkez yapacağı proje veya işler için bölgesel kalkınma ajansları,

Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi kurum ya da kuruluşlardan Rektörün
onayı ile ayni, nakdi yardım ve hibe desteği alabilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 20 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2017 tarihli ve 30053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 9 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim

üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları

için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları

için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde

Senato tarafından belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve

üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan

%50’ye kadar artırılabilir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacak-

ları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına bu madde hükümleri çerçevesinde

kabul edilebilecek öğrenci sayısına ve varsa her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil olmak

üzere özel başvuru ve kabul koşullarına ilişkin önerilerini, Üniversitelerarası Kurul kararları

ışığında bağlı bulundukları enstitüye iletirler. Öneriler, ilgili enstitü kurulu tarafından değer-

lendirilerek karara bağlanır ve Senatoya sunulur.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 12/A – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, lisans dip-

lomasına ve başvurdukları programın puan türünde en az 55 ve üstü ALES puanına sahip ol-

maları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-

bulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-

rında, 

ALES şartı aranmaz.

(2) Bu öğrencilerin kabulünde;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık

alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.
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c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil

edilir.

(3) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz. 

(4) Lisans genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(5) Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması gerekir.

(6) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanan yüksek lisans programlarına başvuran

adaylarda ALES puanı aranmaz. 

(7) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek li-

sans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Mezun durumda olan veya olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES

puanının %50'sinden az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve

lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü kurulunun aldığı

öneri kararlarının Senato tarafından onaylanmasıyla belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına “Tez sınavında

başarılı olmak ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Senato tarafından belirlenen” ibaresi ek-

lenmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notu, lisans not ortalamasının %50’si ve

varsa mülâkat puanının %50’si alınarak hesaplanır. Mülakat yapılmaması halinde yalnızca li-

sans not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten, herhangi bir puan tü-

ründen olmak üzere, en az 55 puan ve üstü puana sahip olmaları gerekir. Ancak,  doktora/sanatta

yeterlik, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde/eczacılıkta uzmanlık mezun-

larının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlen-

dirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık

alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil

edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar

dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın pu-

an türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Tez savunma-

sında başarılı olmak ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Senato tarafından belirlenen” ibaresi

eklenmiştir. 
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü

derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı oldukları derslerin mua-

fiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin YANO’su, YANO toplam ağırlık verisinin, kümede yer alan derslerin

yarıyıl AKTS yükü verisine bölünmesiyle hesaplanır.

(4) GANO, bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda tüm

derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci ya-

rıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.”

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 56/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TURNİTİN’’

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 59 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ge-

çici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin altıncı fıkrası uy-

gulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrenciler hakkında, bu fıkrayı ihdas eden Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle de-

ğiştirilen  38 inci maddenin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişiklik yapılan 9 uncu maddenin

ikinci fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/4/2017 30053

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/6/2017 30094
2- 22/5/2018 30428
3- 2/10/2018 30553
4- 25/11/2019 30959
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 8 Nisan Romanlar Günü

GENELGE
2021/7

7 Nisan 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3062 
 

—— • —— 
 

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3063 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2929 

—— • —— 
Espiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2944 
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Posof Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3065 
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Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3102 
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Tefenni Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3079 

—— • —— 
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3035 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

20.000 DOZ İNSAN KAYNAKLI TETANOZ SERUMU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “20.000 Doz İnsan 

Kaynaklı Tetanoz Serumu” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler 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 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, 13.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3165/1-1 
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100.000 DOZ AT KAYNAKLI KUDUZ İMMUNGLOBULİN  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “100.000 Doz At Kaynaklı 

Kuduz İmmunglobulin " Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznesine veya İhale 

Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler 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 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, 14.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3089/1-1 
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5.000.000 DOZ BEŞLİ KARMA AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “5.000.000 Doz Beşli 

Karma Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznesine veya İhale 

Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler 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 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, 12.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3072/1-1 
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2.000.000 DOZ DÖRTLÜ KARMA AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “2.000.000 Doz Dörtlü 

Karma Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznesine veya İhale 

Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler 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 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, 09.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3073/1-1 
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313x236x190 MM WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 210.000 adet 313x236x190 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.04.2021 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 2966/1-1 

—— • —— 
500 Gr. TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (İyidere-Rize) ihtiyacı 

1.200.000 adet 500 gr. Tirebolu Çayı Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.04.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
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7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 3026/1-1 

—— • —— 
3 KALEM AROMA VE ÇAY EKSTRAKTI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 3 Kalem Aroma ve Çay Ekstraktı, Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.04.2021 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhalede her bir ürün için en fazla 2 (iki) adet alternatif teklif verebilirler. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 3066/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Isparta İli Eğirdir Belediye Başkanlığından: 

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 

Belediyemiz tarafından 19/04/2021 tarihinde yapılacak olan Satış ihalesi ile ilgili ilânın ilk satırı 

“Mülkiyeti Belediyemize ait 1 (Bir) adet taşınmazın satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 

35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile karşısında yazılı tarih ve saatte Eğirdir 

Belediye Başkanlık Makamında, Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.” 

şeklinde düzeltilmiştir. 

İLAN OLUNUR. 3149/1-1 
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DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI İHALE EDİLCEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLAN DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI 4734 SAYILI 

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

İhale kayıt numarası : 2021/200964 
1-İdarenin  

a) adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
 Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  

b) telefon ve faks numarası 
:Tel:0-372 259 47 75-90  
 Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) :  

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  
Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 Döküm Alaşım Elemanları 11 kalem 

b) Teslim yeri 
Malzemelerin teslim yeri Maden Makinaları Fabrika 
İşletme Müdürlüğü ambarıdır. Boşaltma işlemi 
firmaya ait olacaktır.  

c) Teslim süresi : 30 takvim günü  
3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 04.05.2021 Salı günü – saat: 1500 
c) Dosya no : 2148021 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2- Firmalar teklifleri ile birlikte, marka belirtip teklif edilen malzemeye ait tüm ölçü, 
standart ve malzeme özelliklerini tanıtıcı katalog verecek ve teklif edilen malzeme 
işaretlenecektir. 

4.2.3- Gerektiğinde firmalardan denenmek üzere numune istenebilecektir. Değerlendirme 
bu deneme sonucuna göre yapılacaktır. 

4.2.4- Malzemeler; 1 yıl firma garantisinde olacaktır. 
4.2.5- Malzemelerin teslim süresi 30 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca 

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

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

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL ), olarak vereceklerdir. 
5.3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
6.1- Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 

ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 
7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

8- Teklifler en geç 04.05.2021 Salı günü–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

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

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 3106/1-1 
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YENİ HİZMET BİNASI İLE BÖLGE OTOPARKI’NIN İNTİFA HAKKI TESİS 

EDİLMEK SURETİYLE YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Bakırköy Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Ekrem 

Kurt Bulvarı 267 ada 170 parsel üzerinde kaba inşaatı tamamlanan 4 bodrum, zemin ve 3 normal 

katlı yaklaşık 34.000 m²’lik yeni Belediye Hizmet Binası ve Bölge Otoparkının uygulama 

projelerine uygun olarak kalan kısımlarının tamamlanması karşılığında, söz konusu yapının 

15.000 m²’lik (kısmen 2.bodrum+3.bodrumun tamamı+ 4.bodrumun tamamı) kısımları üzerinde; 

ihale sonucu işletme hakkı kazanan işletmeci ile sözleşme yapılarak 29 yıl süreli intifa hakkı 

kurularak tapuya şerh edilmesiyle suretiyle yapım ve işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunun 45.Maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihalesi. 

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI: 

2.1 İhale 27/04/2021 Salı günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. (Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No:200 Sahilyolu/Bakırköy)  

2.2 İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere 

gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.) 

2.3 İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile 

yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen 

Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.) 

3- MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI: 

Belediye Hizmet Binasının kalan kısımlarına ilişkin yaklaşık yapım maliyeti 

120.000.000,00-TL’dir.  

İntifa hakkı muhammen bedeli aylık 5.000,00-TL’dir. 

Geçici Teminatı ise her iki muhammen bedelin toplamı olarak 3.652.200,00-TL olup ihale 

dosyasına eklenecektir. 

4- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN 

NELER OLDUĞU:  

4.1 1.000,00- TL ( Bin Türk Lirası ) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına 

dair makbuz, 

4.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına 

alınmış 2886 sayılı D.İ.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici 

banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli 

ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.  

İhalenin yapılmasından sonra ihaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada 

kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatından itibaren bir ay içerisinde 

iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar İdare 

tarafından tutulacaktır. 
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4.3 Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks 

numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.) 

4.4 İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 

4.5 Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine 

ek olarak; 

• Nüfus Müdürlüğünden 2021 yılında alınmış ikametgah belgesini, 

• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini, 

• Noter tasdikli imza beyannamesini, 

• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı, 

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alacağı belge, 

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 

4.6 Tüzel kişiler , yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine 

ek olarak; 

• İlgisine göre 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet 

belgesi) gösterir belgeyi, 

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 

tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, 

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alacağı belge, 

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 

4.7 Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü 

maddelerine ek olarak; 

• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri, 

• İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’nden alacağı belge, 

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 

4.8 Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ 

üncü maddelerine ek olarak; 

• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile 

isteklinin imza beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek yada tüzel kişi olmasına bağlı 

olarak gerçek yada tüzel kişilerden istenen diğer belgeler. 

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alacağı belge, 

• Dilekçe, İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm 

şartlara uyacağına dair” 
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• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair el yazısı ile beyanı. 

4.9 Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), 

(4.3), (4.4)’üncü maddelerine ek olarak;  

• Ortaklık adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile tam 

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, 

• Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, 

• Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, 

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

alacağı belge, 

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı, 

• İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine 

getirmek zorundadır. 

Teklif sahibi ihale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen 

personeli istihdam edeceğine dair taahhütname verecektir. (İntifa hakkı sahibi Bakırköy 

Belediyesinin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel 

bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

İhale dosyası ile verilecek taahhütnamede aşağıda bulunan personel listesinde 

çalıştırılacak personelin isimleri ve diploma ile sertifikalarının teslimi zorunludur. 

-1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi 

-1 adet en az 5 yıl deneyimli Makine Mühendisi 

-1 adet en az 5 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi 

-1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar 

-1 adet en az 1 yıl deneyimli Harita Mühendisi 

-1 adet en az 1 yıl deneyimli İnşaat Teknikeri 

-1 adet en az 1 yıl deneyimli İş Güvenliği Uzmanı 

-4 adet en az 1 yıl deneyimli Güvenlik Personeli 

5- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir. 

6- İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA 

ALINACAĞI:  

 İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden 1.000,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.  

7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ: 

 İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 26/04/2021 Pazartesi 

günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra 

gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İlan olunur.  

 2792/1-1 
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AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU SATILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesinde bulunan imar 

planında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan 

şartnamesi dahilinde satılacaktır. 

MAH. PAFTA ADA PARSEL MİKTAR m² TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 

ÇEPNİ 29 352 199 3.568,62 6.000.000,00.-TL 180.000,00.-TL 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 

karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri: 20.04.2021 Salı günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 

4. Katta bulunan Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerde Aranan Belgeler:  

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi  

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri  

C) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri  

D) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza sirküleri  

E) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)  

F) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların 

istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. 

Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve 

üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun 

idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz  

G) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  

H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  

I) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali 

Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.  

İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı 

olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) 

* Tekliflerin en geç 20.04.2021 Salı günü saat 14.00’a kadar Belediyemiz Turgut Özal İş 

Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim 

edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen 

belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. 

Keyfiyet ilan olunur. 

 3090/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 3126/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3127/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3128/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3135/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3136/1-1 
 

  



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 8 Nisan 2021 – Sayı : 31448 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3140/1-1 

  



8 Nisan 2021 – Sayı : 31448 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3147/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3147/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2020 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
Gaziantep Onbeşinci Noterliği 01.06.2021 tarihinde, Ankara Altmışyedinci Noterliği 02.06.2021 
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ: 

1- ANKARA ALTMIŞYEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.184.636,69.- TL. 
2-   GAZİANTEP ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.543.482,98.- TL. 

 3059/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
 3167/1-1 

—— • —— 
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

AKADEMİK 
BİRİM 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 
(İngilizce) 

1 Profesör 

Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, 
Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, 
Resim, Grafik ve Grafik Tasarımı alanlardan 
birinden Doçentliğini almış olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 
(İngilizce) 

1 Doçent 

Görsel İletişim, Görsel İletişim 
Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim 
Tasarımı, Resim, Grafik ve Grafik Tasarımı 
alanlardan birinden Doçentliğini almış olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 
(İngilizce) 

3 
Dr. 

Öğretim 
Üyesi 

Görsel İletişim, Görsel İletişim 
Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim 
Tasarımı, Resim, Grafik ve Grafik Tasarımı 
alanlarından birinde Doktora yapmış olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 
(İngilizce) 

1 
Araştırma 
Görevlisi 

Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, 
Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, 
Resim, Grafik ve Grafik Tasarımı bölümlerinin 
birinden mezun olmak ve bu alanlardan birinde 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

 3168/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

 
 3040/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,  

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel 

yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,  
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi  
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Operasyon Yönetimi alanında doktora diplomasına sahip olmak, 

sağlık sistemleri yönetimi ve veri analizi konularda araştırmalar yapmak, belirtilen ve benzeri 
operasyon yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verme altyapısına sahip 
olmak. Yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış veya doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak, 
araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak, lisansüstü öğrencilere danışmanlık 
yapabilmek. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara  3053/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne 

şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde 
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan Başlama Tarihi : 08.04.2021 
İlan Bitiş Tarihi : 22.04.2021 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 
Uzmanlık Alanı /  
Aranılan Şartlar 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ECZACILIK 
FAKÜLTESİ 

Eczacılık Meslek 
Bilimleri Bölümü 

Farmasötik 
Toksikoloji 

Farmasötik Toksikoloji alanında 
doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Temel Eğitim 

Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Okul Öncesi Öğretmenliği veya 
Çocuk Gelişimi alanında Doçentlik 
unvanına sahip olmak. 

Prof. Dr. 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Temel Eğitim 

Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Okul Öncesi Öğretmenliği veya 
Çocuk Gelişimi alanında Doçentlik 
unvanına sahip olmak. 

Doç. Dr. 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Temel Eğitim 

Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Okul Öncesi Öğretmenliği veya 
Çocuk Gelişimi alanlarından birinde 
doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Yabancı Diller 

Eğitimi 
İngilizce Öğretmenliği 

İngilizce Eğitimi veya İngiliz Dili ve 
Edebiyatı alanında doktora yapmış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Fizyoterapi  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
alanında doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

MÜHENDİSLİK VE 
DOĞA BİLİMLERİ 

Endüstriyel 
Tasarım 

 
Endüstriyel Tasarım veya Endüstri 
Mühendisliği alanlarından birinde 
doktora yapmış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Fizyoloji 
Fizyoloji alanında doktora yapmış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

TIP FAKÜLTESİ 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji alanında uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI 
* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu 
* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri 
* Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
* Fotoğraf (2 Adet) 
* Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri 
* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) 
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak) 
* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge ( Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa) 
* Akademik Personel Aydınlatma Metni 
* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 
* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu 
 3091/1/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin 
Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır. 
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta 
yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi  : 08.04.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 22.04.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.04.2021 
Sınav Giriş Tarihi  : 27.04.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 28.04.2021 
Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi  : www.biruni.edu.tr 
Başvuru Yeri  : 10. Yıl Cad. Protokol Yolu No: 45 Topkapı/İstanbul 

Fakülte 
Bölüm/ 

Program 

Anabilim 

Dalı 

Uzmanlık Alanı /  

Aranılan Şartlar 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

ALES Puan Türü/ 

Puanı 

YDS/ 

Eşdeğeri 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Bilgisayar 

Programcılığı 
 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 

Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak, alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

Öğr. 

Gör. 
1 SAY-70 - 

MÜHENDİSLİK VE 

DOĞA BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
 

Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli 

yüksek lisans yapmış veya yapıyor 

olmak. 

Ar. 

Gör. 
1 SAY-70 50 

REKTÖRLÜK Yabancı Diller  

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği 

alanlarından birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve Yükseköğretim 

Kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş 

olmak. 

Öğr. 

Gör. 
2 SÖZ-70 80 

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI 
* Başvuru Dilekçesi ve Formu 
* YÖK Formatında Özgeçmiş 
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
* 2 adet Fotoğraf 
* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı 
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı 
* Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı) veya Aslı Gibidir Belgesi 
* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı 
* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin 

onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı) 
* Akademik Personel Aydınlatma Metni 
* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 
* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu 
 3091/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Başkanlığından:  

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli 

ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi 

İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile 

yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak 

yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 

olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da 

sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı 

aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet 

yazılım geliştirme uzmanı,  2 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 5 (beş) adet 

Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

1. Başvuru Şartları  

1-a) Genel Şartlar 

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak. 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak. 

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu 

sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi 

konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için (bu maddenin c fıkrasında 

belirtilen bölümlerden mezun olanlar)  en az 3 yıllık, diğerleri için (bu maddenin b fıkrasında 

belirtilen bölümlerden mezun olanlar)  en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki 

tecrübe süresinin hesaplanmasında adayın lisans mezuniyet tarihinden sonrasındaki hizmetleri 

dikkate alınacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı 

Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik 

kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen 

hizmet süreleri dikkate alınır). 
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d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

1-b) Özel Şartlar 

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi-Tam Zamanlı) 

a) React, Redux ve NodeJs ortamından en az 1 yıl kod geliştirmiş olmak, 

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,  

c) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek, 

ç) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, Oracle, PostgreSQL vb.) en az 

birisini iyi derecede bilmek,  

d) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, 

e) Web Servisleri teknolojilerini iyi derecede bilmek,  

f) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Git vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,  

g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli 

olmak, 

ğ) Takım çalışmasına yatkın olmak. 

Tercihen; 

a) HTML, CSS, JavaScript bilgisine sahip olmak,  

b) Aktif olarak Ajax, JQuery kullanmış olmak, 

c) Test süreçlerinin tanımlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında deneyimli 

olmak, 

ç) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer, Sun 

Certified Java Programmer veya Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) 

sertifikasına sahip olmak. 

Sistem ve Ağ Uzmanı (2 Kişi-Tam Zamanlı) 

a) Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) kurulum, bakım, 

izleme, yapılandırma, güncelleme konularında tecrübe sahibi olmak, 

c) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, 

konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 

ç) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, güncelleme, sorun çözme, 

performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

d) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

e) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri 

yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak, 

f) Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak, 

g) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kenar anahtar ve omurga anahtar 

yapılandırması, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak,  
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h) Sızma ve stres testleri, şifreleme, güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemleri, zafiyet 

tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

Tercihen; 

a) MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSE: Core 

Infrastructure sertifikalarından en az birine sahip olmak 

b) Geçerli Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak, 

c) Geçerli Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak, 

ç) VMware Certified Associate, VMware Certified Professional, VMware Certified 

Advanced  Professional sertifikalarından birine sahip olmak 

2. Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 

Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden 

alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine bulunan başvuru formunun eksiksiz 

doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen belgelerin” eksiksiz sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup son 

başvuru tarihi 16 Nisan 2021 saat: 18.00’dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi 

olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar 

sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim 

yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  

3. Başvuruda İstenen Belgeler 

a) Fotoğraflı başvuru formu (https://basvuru.ayk.gov.tr adresinden eksiksiz doldurulacak)  

b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu 

bulunan mezun belgesi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin 

onaylı örneği (pdf.)  

c) T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi, (pdf.) 

ç) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet ile alınabilir.)  

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e Devlet ile alınabilir.)  

e) 2019 veya 2020 yıllarına ilişkin KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu 

bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 

puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),  

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren 

üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz 

etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),  

g) Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-Devletten 

alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi 

gösteren belge olarak kabul edilecektir.)  

ğ) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini 

bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),  
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h) Başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.  

4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması 

a)  Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 

esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.  

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon 

sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağırılacaktır.  

c) Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ayk.gov.tr internet 

adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından adaylara ilan edilecektir. Ayrıca 

adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

5. Sınav Konuları, Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi 

a) Uygulama sınavında adaylar başvurdukları pozisyon için bu ilanda belirtilen “Başvuru 

Özel Şartları” bölümünde yer alan konulardan sınava tâbi tutulacaklardır. 

b) Uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.  

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak üzere sınav başarı sırası 

oluşturulacaktır.  

ç) Uygulama sınavı 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat: 09.30’da Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu.19 Balgat/ ANKARA) gerçekleştirilecektir. 

6. Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Atama 

a) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer 

hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter 

hesabından adaylara ilan edilecektir.  

b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının 

eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce 

olan adaya öncelik verilecektir  

c)  Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan 

ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, 

ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına 

yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.  

7. Ücret 

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(b) bendine göre istihdam edilenler için aylık sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında 

olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 

yetkilidir. 

8. Diğer Hususlar  

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise 

bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında 

ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

 2880/1-1 
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Hâkimler ve Savcılar Kurulundan: 

ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu 

kapsamında istihdam edilmek üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve 

Nakil Yönetmeliği hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İŞKUR aracılığıyla temizlik 

görevlisi olarak 3 (üç) engelli sürekli işçi alınacaktır. 

Şartları tutan adayların, 12.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR 

Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde yer alan adayların son başvuru günü olan 

16/04/2021 tarihi itibarıyla; 

a) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

b) 36 yaşından gün almamış olmak, 

c) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,  

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

e) Askerlik durumu itibariyle; 

- Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

3. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet 

edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük 

aylığı almamış olmaları gerekmektedir. 

5. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından 

alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. 

6. Adayların en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. 

Önlisans ve daha üst öğrenime sahip başvurucuların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe 

yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

8. Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru 

sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik 

hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak 

suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. 

9. Kura çekimi 27/04/2021 tarihinde saat 10.00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu konferans 

salonunda noter huzurunda yapılacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul 

edilmeyecektir. 

10. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, 

adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü 

olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak 

yapılacaktır. 

11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

12. Tüm duyurular www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular 

tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

13. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş 

sözleşmesi Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekterliği tarafından deneme süresi içinde bildirim 

süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir. 

14. Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatılması planlanan 2021 yılı için günlük  ücret  

Temizlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edileceklere brüt 124,02 TL (yüz yirmi dört lira iki 

kuruş) olarak ödenecektir. 

Atamaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler  

1- Öğrenim belgesi, 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

3- Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile 

www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili 

mahkeme kararı istenecektir), 

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)  

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı) 

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile 

doldurulacak). 

7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik 

durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumunun olmadığına dair sağlık kurulu 

raporu istenecektir. 

 3061/1-1 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:  

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI 

SINAVA MÜRACAAT 

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 26 Nisan 

2021 tarihinde saat 24.00 de sona erecektir. 

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet 

sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 

yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 

içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. 

SINAVIN TARİHİ VE YERİ 

Bağımsız Denetçilik Sınavı 13 Haziran 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. 

Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde 

duyurulacaktır. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır: 

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, 

Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel 

Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)], 

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 

 Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve 

(ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava 

tabi tutulurlar. 

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da 

yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.  
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SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER 

Sınava girenlerden; 

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği, 

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon 

tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. 

Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 

bildirilir. 

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiş puan olması şarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 

Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.  

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını 

izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip  on gün içinde 

karara bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz,  sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi 

gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün 

içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

SINAV GİDERLERİ 

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 

 Sınava  müracaat  ettiği  halde  katılmayanların,  sınava  girmekten vazgeçenlerin  

ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada 

sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 

adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da 

taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra 

yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

 2924/1-1 
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Trabzon İli Arsin Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Arsin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Dereces

i 

Kadro 

Adedi 
Niteliği  Cinsiyeti

KPSS

Puan

Türü 

KPSS 

Taban

Puanı

Zabıta 

Memuru 
GİH  10  1 

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise 

veya dengi okul) mezun olmak. 

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 

KPSS 

P94 

En az

70 

Puan 

Zabıta 

Memuru 
GİH  9  1 

İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi, Kamu 

Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yerel 

Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler bölümü lisans 

programlarının birinden mezun olmak, 

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 

KPSS 

P3 

En az

70 

Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim 2020-KPSSP94, Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu 
Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan 
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
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c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak              
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(www.arsin.bel.tr) temin edeceklerdir. 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir), 

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
1. Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 10/05/2021 - 14/05/2021 tarihleri 

arasında (Sadece mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Yalı Mahallesi Şehit Asteğmen 
Halil ALBAYRAK Caddesi No.52 Arsin/TRABZON adresindeki Arsin Belediye Başkanlığı 
Hizmet Binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

2.  Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a) T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 21/05/2021 tarihinde 
belediyemiz (www.arsin.be1.tr) internet adresinde ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Arsin Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6 - SINAVIN YERİ ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve Uygulamalı Sınav 25/05/2021 tarihinde Yalı Mahallesi Şehit Asteğmen Halil 

ALBAYRAK Cad. No: 52 Arsin/TRABZON adresinde bulunan Belediye Meclis Salonunda 
yapılacaktır. Sınavlar saat: 10.00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde 
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

SINAV KONULARI: 
1) Sözlü Sınav: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar. 
2) Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav;100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil 
aday ve asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asil ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet (www.arsin.be1.tr) adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılacaktır. 

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

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

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

İlan olunur. 3027/1-1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 26 (yirmi altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Özel Şartlar: 
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı 

KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 
puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate 
alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru 
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.) 
yerleştirme yapılacak unvanlar; 

POZİSYON 
UNVANI 

ADET 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER 

Mimar 1 Lisans 
KPSS P3 

(EN AZ 75 PUAN) 
Yükseköğretim kurumlarının Mimarlık Lisans 
Programlarından mezun olmak. 

Makine Mühendisi 2 Lisans 
KPSS P3 

(EN AZ 75 PUAN) 

Yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği veya 
Makine ve İmalat Mühendisliği Lisans Programlarından 
mezun olmak. 

İnşaat Mühendisi 2 Lisans 
KPSS P3 

(EN AZ 75 PUAN) 
Yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği Lisans 
Programlarından mezun olmak. 

Elektrik Mühendisi 1 Lisans 
KPSS P3 

(EN AZ 75 PUAN) 

Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği veya 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans 
Programlarından mezun olmak. 

Gıda Mühendisi 1 Lisans 
KPSS P3 

(EN AZ 75 PUAN) 
Yükseköğretim kurumlarının Gıda Mühendisliği Lisans 
Programlarından mezun olmak. 

Tekniker 5 Ön Lisans 
KPSS P93 
B Grubu 

(EN AZ 75 PUAN) 

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı 
(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi 
ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, 
Bilgisayar Donanım, Bilgisayar ve Enformasyon 
Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar 
Operatörlüğü ve Teknolojisi Bölümlerinin Ön Lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

Tekniker 5 Ön Lisans 
KPSS P93 
B Grubu 

(EN AZ 75 PUAN) 
Makine Bölümü Ön Lisans programı mezunu olmak. 

Teknisyen 
(Tesisat 

Teknolojisi ve 
İklimlendirme/ 
Yapı Tesisat 
Sistemleri) 

2 Ortaöğretim 
KPSS P94 

(EN AZ 75 PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik 
öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki 
tecrübe sahibi olmak. 

Teknisyen 
(Cephe Sistemleri 
ve PVC Doğrama / 
Ahşap Teknolojisi) 

2 Ortaöğretim 
KPSS P94 

(EN AZ 75 PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik 
öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki 
tecrübe sahibi olmak. 

Teknisyen 
(Metal Teknolojisi/ 
Metal Doğrama) 

2 Ortaöğretim 
KPSS P94 

(EN AZ 75 PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik 
öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki 
tecrübe sahibi olmak. 

Teknisyen 
(İnşaat Teknolojisi) 

3 Ortaöğretim 
KPSS P94 

(EN AZ 75 PUAN) 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik 
öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki 
tecrübe sahibi olmak. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 
Genel Şartlar: 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. 

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

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

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olması gerekmektedir. 

4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün 
mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel 
Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine 
kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.) 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ: 
1. Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans 

mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü, Ortaöğretim mezunları için 2020 
yılı KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. 

2. 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek 
kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar 
başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında 
(https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.) 
2- Özgeçmiş 
3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin 

belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.) 
4- 2 adet fotoğraf 
5- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği 
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge  
8. Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet 

dökümü.( İlgili eğitim alanı mezuniyetinden sonraki süreler dikkate alınacaktır.)  
Bilgi için   : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Telefon   : (222)3213550/1256-1257 
İlan Tarihi   : 08/04/2021 
Son Başvuru Tarihi  : 22/04/2021 2971/1-1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) 

grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru 

şartları belirtilen 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı 

KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya 

dengi dil belgesine İngilizce dil düzeyi (D düzeyinde) almış olmak. Sınava katılma şartlarını 

taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS(B) grubu 

KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 

(on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip 

birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak 

adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. 

Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması 

halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.)  

Yerleştirme yapılacak unvanlar; 

 

POZİSYON 

UNVANI 
ADET 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER 

Programcı 2 Lisans 
KPSS P3 

(EN AZ 75 PUAN) 

Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü 

mezun olmak ve en az D düzeyinde YDS veya dengi 

yabancı dil belgesine sahip olmak. 

Çözümleyici, 

Sistem 

Programcısı 

2 Lisans 
KPSS P3 

(EN AZ 75 PUAN) 

Yükseköğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar 

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü mezun olmak 

ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki 

programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini 

belgelemek. En az D düzeyinde YDS veya dengi 

yabancı dil belgesine sahip olmak. 

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 

Genel Şartlar: 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
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a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 

uygun olması gerekmektedir. 

4- İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. 

Günün mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru 

tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki 

gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

5- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri 

zorunludur. ( Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve 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.) 

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

atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 

bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.) 

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI  

İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS-P3 

puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı 

aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla 
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adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak 

belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi 

başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında 

(https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 

Sınav yazılı olarak yapılacaktır. İlgili gruplarda belirtilen mesleki bilgiyi ölçer nitelikte 

olacaktır. Yazılı sınav, Eskişehir Teknik Üniversitesi adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan 

edilen tarihte yapılacaktır. 

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ: 

1. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak şarttır. 

2. Yazılı sınav başarı sırasına göre kendi kategorilerinde (yetmiş puanın üzerinde) puan 

alan ilk 2 (iki) aday sınavı kazanmış kabul edecektir. 

3. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı 

yüksek olanlar, Lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir. 

4. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların 

yerine ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları puan sırasına göre (yetmiş puan ve üzeri alanlardan) 

en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır. 

5. Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi 

yerleştirilmeye tabi tutulmayacaktır.  

İstenilen Belgeler: 

1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.) 

2- Özgeçmiş 

3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin 

belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.) 

4- YDS veya dengi sınav belgesi örneği 

5- 2 adet fotoğraf 

6- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği 

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge  

9- İstenilen programlama dillerini bildiğini gösteren belgelerin aslı veya okul tasdikli 

örneği 

Bilgi için  : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Telefon  : (222)3213550/1256-1257 

İlan Tarihi  : 08/04/2021 

Son Başvuru Tarihi  : 22/04/2021 

 3118/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.  

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini 

içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) 

belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar 

için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde 

insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Profesör kadrosu için 6 adet, 

Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve 

yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda 

insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 

başvurular değerlendirilmeyecektir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 8-22 Nisan 2021 

İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907 

AKADEMİK BİRİM 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi Bölümü 
1 Prof. Dr. 

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında 

doktora derecesine sahip olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü 

(İngilizce) 

1 Doç. Dr. 

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında 

doçentliğini almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 

sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri 
1 Prof. Dr. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

alanında uzmanlaşmış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Patoloji 

Laboratuvar 

Teknikleri 

1 

Prof.Dr./ 

Doç.Dr./ 

Dr.Öğr.Üyesi 

Patoloji/Tıbbi Patoloji alanında uzmanlaşmış 

olmak. 

 3107/1/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.  

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 

ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 

insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 

başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri: 

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim 

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi. 

2. YÖK formatlı özgeçmiş 

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar 

4. Lisans Transkripti 

5. ALES Sonuç Belgesi  

6. Yabancı Dil Belgesi 

7. Kimlik Kartı fotokopisi 

8. Bir adet vesikalık fotoğraf  

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 08.04.2021 

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 22.04.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.04.2021 

Giriş Sınavı Tarihi : 26.04.2021  

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.04.2021 

Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr 

İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr,  

Tel : 0216 910 1907 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 

Araştırma 

Görevlisi 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya 

Yazılım Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip 

olmak. 

 3107/2/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek 

üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili 

Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik 

Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru 

yapabilir. 

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İlan 

Numarası 
Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20210401 

Uçak 

Mühendisliği 

Bölümü 

Uçak 

Mühendisliği 

ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Uçak Mühendisliği Lisans programından 

mezun olmak ve Uçak Mühendisliği 

konularında doktora çalışması yapmış 

olmak. (*) 

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son 

başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki günün mesai saati bitimine kadar 

başvuru yapılabilecektir. 

BAŞVURU EVRAKLARI 

• Başvuru dilekçesi (EK-1: FR-0240 Başvuru Dilekçesi) 

• Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf, 

• YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası ***), 

• Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için 

YÖK denklik belgeleri) (e-Devlet kabul edilmektedir), 

• Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası), 

• AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası), 

• USB/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere 

yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış) 

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının başvuruları Fakülte/Enstitü tarafından takip edildiği 

için başvuru şekli hakkında, ilgili Fakülte/Enstitü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.  

(İrtibat numarası: 0262 605 24 38) 

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme 

Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına 

dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru 

sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör 

Yardımcılığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. 

EK-2: AYDEK Başvuru Dilekçesi (FR-0132)  

EK-3: AYDEK Başvuru Formu (FR-0325) 

(***) Başvuru evrakları başlığı altında “onaylı kopyası” istenilen belgelerin herhangi bir 

Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet kapısı 

(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli 

olabilecektir. 3074/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989

(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli
ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3795)

YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3791)
–– Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(Karar Sayısı: 3792)
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3793)
–– Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve

İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3794)

–– Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
–– 8 Nisan Romanlar Günü ile İlgili 2021/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 Tarihli ve E: 2017/21, K: 2020/77 Sayılı

Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 02/04/2021 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


