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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Altınbaş Üniversitesinden:
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VE ÇEVRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/8/2016 tarihli ve 29809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
adı “Altınbaş Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ola-
rak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 16 ncı maddelerinde yer alan
“İstanbul Kemerburgaz” ibareleri “Altınbaş” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer
alan “dokümantasyon” ibaresi “belgelendirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

deler eklenmiştir.
“Danışma Kurulu
MADDE 11/A- (1) Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet konu-

ları ile ilgili alanlarda çalışan en fazla 15 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün
önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dı-
şından da üye görevlendirilebilir. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 11/B- (1) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulu Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş,
öneri ve eleştirilerini Müdüre sunar.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ağız

ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ağız ve Diş

Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, dok-

tora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim imkânlarını sağlayarak ağız ve
diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim
elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak onların kendilerini
geliştirmelerini ve bilime katkı sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırılarak ağız, diş ve çene
sağlığı hizmeti vermek için çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun,
hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak.
ç) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime

devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.
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d) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniver-
site bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yük-
sekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak; eğitim ve
sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-
tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette
bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

f) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyathanelerle hastaların
ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve
bu konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde sahada hizmet sunan toplum ağız ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve Rektörlüğün
bilgisi dâhilinde bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu/özel sektör kurum ve
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
işbirliğini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları ile ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör ku-
rum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, sertifika ve eğitim
programları düzenlemek, kurslar, kongreler gibi benzeri hizmetleri vermek ve bilimsel müta-
laada bulunmak.

g) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla ki-
tap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek ve projeler geliştirmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organla-
rının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür (Başhekim)
MADDE 8- (1) Müdür, Fakülte bünyesinde tam zamanlı statüde görev yapan klinik bi-

limler bölümünde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Süresi biten Müdür yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü
hâllerde Müdürü süresinden önce görevden alabilir.
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(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan biri, Müdürün
teklifi ve Rektörün onayı ile kendisine vekalet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.
b) Merkezin düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak

ve Merkezi denetlemek.
c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim

ve genel gözetimini yapmak.
d) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet

raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile

cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ih-
tiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordi-
nasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak mua-
yene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kay-
bının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağla-
mak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim
dalı, bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

ğ) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara, toplam kalite yönetimine ve kurum
kültürü çalışmalarına uygun olarak yürütülmesini temin etmek.

h) Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) ve görevleri
MADDE 10- (1) Müdürün önerisiyle Fakültede tam zamanlı statüde görev yapan klinik

bilimler bölümünde görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görevi bittiğinde sona erer. Rektör
gerekli gördüğü hâllerde müdür yardımcılarını görev süresinden önce görevden alabilir.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre, hizmetlerin yürütülme-
sinde Müdüre yardımcı olur.

Yönetim Kurulu
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Dekan, müdür yardımcısı/yardımcıları ve

Fakültenin farklı anabilim dallarından öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına
görevlendirilen en fazla üç üye olmak üzere toplam en fazla 7 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün
daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla yılda en az altı kere olağan ve gerekli hâllerde de
daha sık toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini,
oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.

(3) Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar Rektörlük tarafından onaylandıktan sonra
uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu, bütün kararların uygulanmasında Rektöre karşı sorum-
ludur.

(4) Yönetim kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için; ilgili mevzuat

hükümleri ve Danışma Kurulunun tavsiye kararları dikkate alınarak, Merkezin yönetimi ve iş-
letilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezin çalışma raporlarını ve istatistiki verilerini değerlendirmek ve gerektiğinde
Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak.

c) Merkezin faaliyette bulunan klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak
kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak
ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli
kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl
için teşvik yönünde tedbirler almak.

Danışma Kurulu
MADDE 13- (1) Danışma Kurulu, Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen rektör

yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Dekan ve dekan yardımcıları.
b) Müdür ve müdür yardımcıları.
c) Diş Hekimliği Fakültesi anabilim dalı başkanları.
ç) Diş hekimliği uzmanlık öğrencilerinin kendi aralarından seçeceği bir temsilci.
d) Diş hekimliği araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçeceği bir temsilci.
e) Hastane Müdürü.
f) Başhemşire.
(2) Danışma Kurulu, Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerekli

hallerde de daha sık toplanır. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Müdür yapar.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlen-

dirmek ve bunlar da dikkate alınarak Merkezin amaçlarına uygun ve Merkezin hizmetleri açı-
sından yararlı bulunan tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve
değerlendirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 15- (1) Klinik sorumlusu görevlendirmesi, ilgili anabilim/bilim dalının öğ-

retim üyeleri arasından yoksa diğer anabilim dallarından Dekanlık görevlendirmesi ve Müdürün
uygunluk görüşü yöntemiyle haftalık/aylık periyotlar için veya belirli bir süre için düzenlenerek
yapılır.

(2) Klinik sorumlusu, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Müdüre
karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca altyapı
ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından sorumludur.
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(4) Klinik sorumlusu, klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan öğrenciler ve
doktora/uzmanlık öğrencilerinin, bunun dışındaki personelin bu Yönetmeliğe göre çalışmala-
rından ve diğer ilgili bütün mevzuat hükümlerine göre hizmet üretmelerinden sorumludur.

Hastane Müdürü
MADDE 16- (1) Hastane Müdürü, ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Müdürün teklifi

ile Rektör tarafından görevlendirilir. Hastane Müdürü, Müdürün görev ve sorumluluk alanları
ile sınırlı olarak; Merkezin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordi-
nasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkili olup Müdüre karşı sorumludur.

Hastane müdür yardımcıları
MADDE 17- (1) Merkezin yönetim hizmetlerinde deneyimli ve ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre görevlendirilmeleri uygun olan kişiler arasından en fazla iki kişi Müdürün teklifi
ile Rektör tarafından hastane müdür yardımcı olarak görevlendirilir.

(2) Hastane müdür yardımcıları, Merkez tarafından yürütülen idari, mali ve teknik hiz-
metlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir ve hiz-
metlerin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur.

Başhemşire (sorumlu hemşire), yardımcısı ve görevleri
MADDE 18- (1) Başhemşire; hemşirelik lisans mezunu, tercihen lisansüstü eğitim yap-

mış ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atanmaları uygun olan kişiler arasından, Müdürün tek-
lifi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Başhemşire, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmaları ile idari faaliyetlerini Has-
tane Müdürü ile koordinasyon hâlinde yürütür ve Müdüre karşı sorumludur.

(3) Görevlendirme şartlarına uygun kişiler arasından, Başhemşirenin görüşü ve Müdü-
rün önerisi ile en fazla iki kişi Rektör tarafından başhemşire yardımcısı olarak görevlendirilir.
Başhemşire yardımcıları Başhemşireye karşı sorumludur.

Oylama usulü
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya ret olarak

vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanamaz. Toplantı yeter sayısı kurul üye tam sayısının
yarıdan bir fazlasıdır. Tüm kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 20- (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle görevli

ünitelerde bulunan servis, klinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli
diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli ana bilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları
ve laboratuvar ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en ve-
rimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkezin yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon
içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygula-
nır.

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3161 

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

 
 3014 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3143 
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Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2992 
 

—— • —— 
 

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2994 
 

—— • —— 
 

Geyve Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3062 
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Geyve Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3063 
 

—— • —— 
 

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3023 
 

—— • —— 
 

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3079 
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Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3028 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BOTAŞ CEYHAN RÖMORKÖR LİMANI REHABİLİTASYON PROJESİ 
KAPSAMINDA FORE KAZIK HİZMET ALIM İŞLERİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 
1. İKN NO: 2022/247046 
2. BOTAŞ Ceyhan Römorkör Limanı Rehabilitasyon Projesi kapsamında Fore Kazık 

Hizmet Alım İşleri ihalesi (Beton, Betonarme Demiri ve Mazot İdare tarafından verilecektir.)  
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Cad. No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75) adresinden Gizlilik Anlaşmasına müteakip ücretsiz temin 
edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 01 Nisan 2022 günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan genel 
evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

    3266/1-1 
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6.000 TOP A4 FOTOKOPİ KAĞIDI (80 gr/m2, 210X297 mm, TOPU 500’LÜ) 75 TOP  

A3 FOTOKOPİ KAĞIDI (80-82 gr/m2, 297X420 mm, TOPU 500’LÜ)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı, 6.000 top A4 Fotokopi Kağıdı 

(80 gr/m2, 210x297 mm, topu 500’lü) ve 75 top A3 Fotokopi Kağıdı (80-82gr/m2, 297x420 mm, 

topu 500’lü), Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve kurumca hazırlanan Malzeme ve Teknik 

Özellikler listesine uygun olarak, ihtiyaç sahibi Kurumca gösterilecek yere sözleşmeyi müteakip 

30 gün içinde teslim edilmek kaydıyla, İhale Ek Şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, 

Açık Teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca Malzeme ve Teknik Özellikler Listesi 

ve sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, 

çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3- Teklifler 29.03.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    3304/1-1 
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YUTMA BOZUKLUKLARI TANI SİSTEMLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2022/242853 YUTMA BOZUKLUKLARI TANI  

  SİSTEMLERİ Alımı 

1.İdarenin : 

a) Adı  : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres  : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  

  Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 21 66 – 232 311 20 14 

ç) Belgegeçer  : 232 388 10 74 

d) E- posta  : idari@mail.ege.edu.tr 

2. İhale Konusu malın: 

a) Adı : YUTMA BOZUKLUKLARI TANI SİSTEMLERİ Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz Alımları –1 SET 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 

d) Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3. İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  

  Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 01/04/2022 Cuma günü - 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 

dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.8. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Adayın 300.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 

yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 

zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 

(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 

edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif veren firma üretici veya yetkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir. 

4.3.3. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 

olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 4.3.4.Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı 

veya bayii olarak ÜTS ye kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir. 

4.3.5. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli 

olacaktır.  

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık 

sonucu oluşan) en düşük olanıdır. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da 

gönderilebilir. 

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.  

11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve 

İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 3270/1-1 
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DAR BANT GÖRÜNTÜLEME (DBG; NARROW BAND İMAGİNG – NBI) SİSTEMİ 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2022/242889 DAR BANT GÖRÜNTÜLEME (DBG; 

NARROW BAND İMAGİNG – NBI) SİSTEMİ Alımı 

1.İdarenin : 

a) Adı  : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  

Başkanlığı 

b) Adres  : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  

Başkanlığı Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 21 66 – 232 311 20 14 

ç) Belgegeçer  : 232 388 10 74 

d) E- posta  : idari@mail.ege.edu.tr 

2. İhale Konusu malın : 

a) Adı : DAR BANT GÖRÜNTÜLEME (DBG; NARROW 

BAND İMAGİNG – NBI) SİSTEMİ Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Tıbbi Cihaz Alımları –1 SET 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 

d) Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3. İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 01/04/2022 Cuma günü - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 

dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.8. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Adayın 400.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 

yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 

zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 

(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 

edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif veren firma üretici veya yetkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir. 

4.3.3. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 

olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 4.3.4.Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı 

veya bayii olarak ÜTS ye kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir. 

4.3.5. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli 

olacaktır.  

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık 

sonucu oluşan)  en düşük olanıdır. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da 

gönderilebilir. 

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.  

11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve 

İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 3271/1-1 
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HES TESİSİ YAPIMI VE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya İli Battalgazi Belediye Başkanlığından: 

“HES Tesisi Yapımı ve Kiraya Verilmesi İşi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktır. 

1- İdarenin Adı- Adresi - İletişim Bilgileri: 

a. Battalgazi Belediye Başkanlığı 

b. Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi No: 48 Battalgazi/MALATYA 

c. Telefon ve Faks Numarası: 0 (422) 328 44 44 ve 0 (422) 322 00 50 

2- İşin Adı: HES Tesisi Yapımı ve Kiraya Verilmesi İşi 

3- İşin Niteliği: Malatya İli, Battalgazi Merkez İlçesi, Selçuklu ve Şehit Fevzi mahalleleri 

arasında yer alan 942 ada, 4 nolu parsel yanındaki rekreasyon alanına kurdurulacak olan 300 KW 

Hidrolik Enerjisi Santrali. Teknik özelliklerini, satın alma ve tedarik şartlarını, kurulum ve montaj 

gereksinimlerini, şebeke ile bağlantı esaslarını, devreye alma, kurulum sonrası işletme ve bakım 

hizmetlerinin 30 (Otuz) yıl süreyle işletme hakkının verilmesi ve Sistem kullanım anlaşması 

imzalandığı tarihten itibaren, Net Elektrik Üretiminden (İlgili Elektrik Dağıtım Şirketi ile 

yapılacak olan mahsuplaşmadan sonra kalan elektrik) aylık EDAŞ ve EPSAŞ ödemeleri 

düşüldükten sonra BATTALGAZİ Belediyesine KDV hariç % Oranında pay verilmesi işi. 

4- İhaleye İlişkin Bilgiler: 

a. İhale Usulü: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesine göre “Kapalı 

Teklif Usulü” ile yapılacaktır. 

b. İhalenin Yapılacağı Adres: Battalgazi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Uçbağlar 

Mahallesi Sivas Caddesi No: 48 Battalgazi/MALATYA 

c. İhale Tarih, Saat ve Günü: 07.04.2022 Perşembe günü, saat 14:00 

d. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 07.04.2022 Perşembe günü saat: 14:00 

5- Muhammen Bedel: 8.070.000,00 TL (SekizMilyonYetmişBinTürkLirası) İlgili Kanun 

gereği Belediye Mülkiyetleri K.D.V.den istisnadır. 

6- Geçici Teminat: (%3) 242.100,00 (İkiYüzKırkİkiBinYüzTürkLirası) TL’dir. 

7- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

1) İç Zarf: İç zarfta teklif mektubu ve ekleri bulunur. 

a. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Kanununun 35 (a) maddesine uygun olarak, İhale 

dokümanı EK:1 de belirtilen şekilde düzenlenecektir. Üzerinde silinti, kazıntı, düzeltme 

bulunmayacaktır. Teklif mektubu ekinde, İstekli firmalar tarafından hazırlanacak tesis 

amortisman süresi hesabı yer alacaktır. Sayılan bu belgeler bir zarfa konularak kapatılması 

gereken yerler kaşelenmek ve firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır. İç Zarf 

üzerine Firma Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri, İhalenin Adı, Tarih ve Saati ile “Teklif Zarfı” 

yazılarak dış zarfın içine kapatılmış bir şekilde konulur. 

2) Dış Zarf: Dış zarfta iç zarfla birlikte aşağıdaki belgeler bulunur: 

a. Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı 
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b. İkametgah adresi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge 

c. Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için), 

d. Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi 

• Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

• Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e. İmza Sirküleri; 

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi, 

• 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, 

f. Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun), 

g. Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasanın 26. maddesine uygun), 

h. Vekaletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri 

i. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b),(d) ve 

(e) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

j. Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

k. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 300.000,00 TL (Üçyüzbin-Türk Lirası)’den az olmadıklarını 

belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 500.000,00 TL (BeşYüzBin-Türk 

Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; Toplam 

Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakkedişleri - Bir Önceki Yıl Yıllara 

Yaygın İnşaat Onarım Hakkedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. Bir Önceki yılın gelir tablosunun 

yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
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yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 

ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer 

ortaklarda bu şart aranmaz. Bir önceki yılın dönem sonu işlemleri kesinleşmediği hallerde ve 

bundan dolayı gelir tablolarının sunulamaması halinde; gelir tabloları kesinleşmiş son 3 (üç) yıla 

yukarıdaki madde uygulanır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan 

en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m.  İş deneyim belgesi ve benzer iş olarak Kabul edilecek işler: İhaleye katılmak isteyen 

İsteklinin, kamu veya özel sektörde son 15 yıl içerisinde en az 3 yıl Hidroelektrik santral 

işletmeciliği yapmış/yapıyor olmak. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden 

firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart 

aranmaz. 

n. Teknik personel taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinelerini temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

q. İhale Dokümanlarının Kabul edildiğine dair taahhütname: İhale dokümanında bulunan 

tüm evrak ve envanterleri “İnceledim, Okudum ve Kabul Ediyorum” ifadesi geçecek şekilde 

kabul ettiğine dair taahhütname. 

r. Dış Zarfın Kapatılması: Yukarıda sayılan ve tarif edildiği şekilde hazırlanan belgeler iç 

zarfla birlikte dış zarfa konulur. Kapatılması gereken yerler kapatıldıktan sonra, istekli tarafından 

kaşelenir ve imzalanır. Dış zarfın üzerinde, Firma adı ve adresi, İdarenin adı ve adresi, İhalenin 

adı ve tarihi yazılır. 

8- Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri, Battalgazi Belediye 

Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi No: 48 Battalgazi/ 

MALATYA adresinde ücretsiz görülebilir ve 873,00-TL (SekizYüzYetmişÜç -TL) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. 

9- Teklif dosyalarının teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle 

birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren 

kapalı zarflarını en geç ihale günü (07.04.2022) saat 14:00 'a kadar Battalgazi Belediye Başkanlığı 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi No: 48 Battalgazi/MALATYA 

adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 

teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

10- Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, 

ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.  

İlan olunur. 2925/1-1 
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TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (P172562) 

KAPSAMINDA ÇEKEREK PROJE DESTEK BİRİMİNE ALINACAK BİREYSEL 

DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Orman Genel Müdürlüğü Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden: 

İkraz No: 9272-TR 

Proje Adı: Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 

Proje Süresi: 2021 – 2028 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (Resmi Gazete-web): 21.03.2022 

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 05.04.2022 tarihinde saat 17.00 

Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 

1 TR-ÇEKEREK RST-278221-CS-INDV Finansal Yönetim Uzmanı 

2 TR-ÇEKEREK RST -278210-CS-INDV Satın Alma Uzmanı 

3 TR-ÇEKEREK RST -278224-CS-INDV Çevre Koruma Uzmanı 

4 TR-ÇEKEREK RST -278225-CS-INDV Sosyal Koruma Uzmanı 

5 TR-ÇEKEREK RST -278220-CS-INDV İzleme ve Değerlendirme Uzman 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle 

finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi'ni (TULİP) uygulamaya başlamıştır. 

Projenin amacı, Orta Anadolu'da yer alan Çekerek havzalarındaki kırsal topluluklar için entegre 

peyzaj yönetimini güçlendirmek ve iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı 

hizmetlerine erişimi artırmaktır. 

TULIP Projesi Çekerek havzalarında kırsal yoksulluk ve havzalardan dışa göç ile 

sonuçlanan doğal kaynakların bozulması, su güvensizliği ve iklim ve afet risklerine karşı 

kırılganlıklarla ilgili zorlukları ele almak için çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu yatırımların 

Uygulayıcı Kurumları OGM (Koordinatör Kurum), TRGM, DSİ’dir. Bu yatırımlar, aşağıda 

açıklanan iki Proje bileşeni altında organize edilmektedir. 

Bileşenler Alt bileşenler 

Bileşen 1. Hedeflenen Alanlarda 

Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonuna 

Yönelik Yatırımlar 

1.1-Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim kaynakları 

1.2-Esnek gri altyapı 

Bileşen 2. Kurumsal Çerçeve, Proje 

Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 

2.1-Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama Çerçevesi 

2.2- Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik 

Proje kapsamında, gerekli; Finansal Yönetim Uzmanı (1 kişi), Satın Alma Uzmanı (1 

kişi), Çevre Koruma Uzmanı(1 kişi), Sosyal Koruma Uzmanı (1 kişi), İzleme ve Değerlendirme 

Uzmanı (1 kişi), proje uygulaması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak 

ve OGM ve diğer Uygulayıcı Kurumlara danışmanlık sağlamak üzere merkezi düzeyde Orman 

Genel Müdürlüğü TULİP Projesi Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Yozgat İlinde Çekerek Proje 

Destek Biriminde (PDB) yukarıda belirtilen miktarlarda istihdam edilecektir. 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2022 – Sayı : 31785 

 

Danışmanlar, proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler 

İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje 

süresince birer yıllık olarak yenilenecektir. İşin Mart 2022 içinde başlatılması planlanmaktadır. 

Bu kapsamda Danışmanlardan beklenen nitelikler aşağıdaki linki verilen sitede tek tek 

olarak görev tanımlarında verilmiştir. Bu danışmanlıklara ait tüm danışmanların görev tanımları 

ve CV ve başvuru mektubu https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx adresinde 

duyurular kısmında görülmekte ve indirilebilmektedir. 

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Kayseri Orman Bölge 

Müdürlüğü Çekerek Proje Destek Birimi, Yozgat Çekerek Projesi Destek Birimi için uygun 

bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya 

davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri 

ne oranda taşıdıklarını https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx adresinde 

duyurular kısmında verilen görev tanımlarında “aranan nitelikler” başlığı altında 

görebileceklerdir. Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe ve ingilizce hazırlayacakları 

özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun başvuru numarasını içeren 

bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu 

vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 05.04.2022 tarihinde saat 17.00’a kadar aşağıdaki 

adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. 

 Danışmanlar, Dünya Bankası'nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” – 

Kasım 2020 (“Tedarik Düzenlemeleri”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere göre işe 

alınacaktır.  

Görev tanımının tamamına ve CV formatı ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, 

okunup indirilebilecektir. 

Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx 

Başvuru:  

Abdulvahap ÖZDEMİR  

TULİP Çekerek Projesi Bölge Koordinasyon Sorumlusu 

Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı 

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 

Adres: Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:163 38090 Kocasinan / KAYSERİ 

Telefon: +903522221104 

E-posta:abdulvahapozdemir@ogm.gov.tr 

web sitesi: https://tulip.ogm.gov.tr/ 

 3101/1-1 
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TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (P172562) 

KAPSAMINDA BOLAMAN PROJE DESTEK BİRİMİNE ALINACAK 

 BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN 

İSTİHDAM DUYURUSU 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Orman Genel Müdürlüğü Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden: 

İkraz No: 9272-TR 

Proje Adı: Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 

Proje Süresi: 2021 - 2028 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (Resmî Gazete-web): 21.03.2022 

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 05.04.2022 tarihinde saat 11.00 

Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 

1 TR-BOLAMAN RST -278258-CS-INDV Finansal Yönetim Uzmanı 

2 TR-BOLAMAN RST -278256-CS-INDV Satın Alma Uzmanı 

3 TR-BOLAMAN RST -278259-CS-INDV Çevre Koruma Uzmanı 

4 TR-BOLAMAN RST -278260-CS-INDV Sosyal Koruma Uzmanı 

5 TR-BOLAMAN RST -278257-CS-INDV İzleme ve Değerlendirme Uzman 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 

paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon 

Projesi'ni (TULİP) uygulamaya başlamıştır. Projenin amacı, Doğu Karadeniz yer alan Bolaman ve 

havzasındaki kırsal topluluklar için entegre peyzaj yönetimini güçlendirmek ve iyileştirilmiş 

geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine erişimi artırmaktır. 

TULİP Projesi Bolaman havzasında kırsal yoksulluk ve havzalardan dışa göç ile 

sonuçlanan doğal kaynakların bozulması, su güvensizliği ve iklim ve afet risklerine karşı 

kırılganlıklarla ilgili zorlukları ele almak için çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu yatırımların 

Uygulayıcı Kurumları OGM (Koordinatör Kurum), TRGM, DSİ ve KGM'dir. Bu yatırımlar, 

aşağıda açıklanan iki Proje bileşeni altında organize edilmektedir. 

Bileşenler Alt bileşenler 

Bileşen 1. Hedeflenen Alanlarda Dayanıklı 

Peyzaj Entegrasyonuna Yönelik Yatırımlar 

1.1 Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim 

kaynakları 

1.2 Esnek gri altyapı 

Bileşen 2. Kurumsal Çerçeve, Proje 

Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 

2.1 Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama 

Çerçevesi 

2.2 Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik 

Proje kapsamında, gerekli; Finansal Yönetim Uzmanı (1 kişi), Satın Alma Uzmanı (1 

kişi), Çevre Koruma Uzmanı (1 kişi), Sosyal Koruma Uzmanı (1 kişi), İzleme ve Değerlendirme 

Uzmanı (1 kişi), proje uygulaması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak 
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ve OGM ve diğer Uygulayıcı Kurumlara danışmanlık sağlamak üzere Giresun Orman Bölge 

Müdürlüğü TULİP Projesi Ordu İlindeki Bolaman Proje Destek Biriminde yukarıda belirtilen 

miktarlarda istihdam edilecektir. 

Danışmanlar, proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler 

İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje 

süresince birer yıllık olarak yenilenecektir. İşin Mayıs 2022 içinde başlatılması planlanmaktadır. 

Bu kapsamda Danışmanlardan beklenen nitelikler aşağıdaki linki verilen sitede tek tek 

olarak görev tanımlarında verilmiştir. Bu danışmanlıklara ait tüm danışmanların görev tanımları 

ve CV ve başvuru mektubu https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx adresinde 

duyurular kısmında görülmekte ve indirilebilmektedir. 

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Giresun Proje Uygulama Birimi 

Bolaman Proje Destek Birimi için, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri 

sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen 

bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını https://tulip.ogm.gov.tr/ 

SitePages/OGM/OGMDefault.aspx sitesindeki görev tanımlarında “aranan nitelikler” başlığı 

altında görebileceklerdir. Ek’lerde yer alan örneğe uygun olarak Türkçe ve ingilizce 

hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun başvuru 

numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, 

referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 05.04.2022 tarihinde saat 

11.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları 

gerekmektedir. 

Danışmanlar, Dünya Bankası'nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” - Kasım 

2020 (“Tedarik Düzenlemeleri”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere göre işe alınacaktır. 

Görev tanımının tamamına ve CV formatı ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, 

okunup indirilebilecektir. 

Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx 

Başvuru Adresi: 

Ali Aksu 

Bilgisayar İşletmeni - Satınalma Sorumlusu 

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü 

Adres : Ordu Orman İşletme Müdürlüğü/Eskipazar Mah. Fidanlık Sok. No: 9 52200 

Altınordu/ORDU 

Tel   : +904522370226 

E-posta : aliaksu@ogm.gov.tr 

web sitesi : https://tulip.ogm.gov.tr/ 

    3084/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 
BAĞIMSIZ DENETÇİ ADAYI BELİRLEME SINAV İLANI 

26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim 
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde 
bulunacaklarda aranılan denetçilik sınavında başarılı olma şartı kapsamında, anılan Yönetmeliğin 
16 ncı maddesi uyarınca denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek 
üzere gerçekleştirilecek sınav, 11 Haziran 2022 tarihinde, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda 
bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecektir. 

SINAVA MÜRACAAT 
Sınav müracaatları 28 Mart 2022 tarihinde başlayıp 11 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59 da 

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 
Sınav 11 Haziran 2022 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de 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 Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 
b) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 
ç) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 
Yetkilendirmeler, başarılı olunan sınav konularına göre “temel alan” ve “sermaye 

piyasası”, “bankacılık”, “sigortacılık ve özel emeklilik” alanları itibarıyla yapılır. Temel alandan 
yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (a), (b) ve (c) bentlerinde, Yeminli 
Mali Müşavirler ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar. 

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da 
yetkilendirilmek isteyenler (ç) 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 beş 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. 

    3265/1-1 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) 
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 
2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 
toplam 48 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır. 

NO UNVANI 
KADRO 
ADEDİ 

KPSS 
PUAN TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER AÇIKLAMA 

1 Hemşire 5 
KPSS P3 
(LİSANS) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya 
Hemşirelik Fakültesi Lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

ÇOMÜ 
Hastanesi 

2 Hemşire 3 
KPSS P3 
(LİSANS) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya 
Hemşirelik Fakültesi Lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım 
Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak 
veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım 
ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış 
olmak ve bunu belgelendirmek. 

ÇOMÜ 
Hastanesi 

3 Hemşire 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik-
Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-
Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-
Sağlık Memurluğu Alanı-Hemşirelik 
Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 
Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu 
Dalının birinden mezun olmak. 
TÜRKAK TS EN ISO IEC 17024 
Standardı Eğitimi Belgesine Sahip 
olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun 
Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip 
olmak veya en az 7 (yedi) yıl yoğun 
bakım ünitelerinde Hemşire olarak 
çalışmış olmak ve bunu 
belgelendirmek. 

ÇOMÜ 
Hastanesi 

4 Hemşire 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik- 
Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı- 
Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- 
Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı- 
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- 
Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık 
Memurluğu Dalının birinden mezun 
olmak. TÜRKAK TS EN ISO IEC 
17020 Standardı Eğitimi Belgesine 
Sahip olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki 
deneyimi olmak ve bunu 
belgelendirmek. 

ÇOMÜ 
Hastanesi 
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5 Hemşire 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-

Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-

Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı-

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık 

Memurluğu Dalının birinden mezun 

olmak. En az 5 (Beş) yıl deneyimi 

olmak ve bunu belgelendirmek. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 

6 Hemşire 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-

Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-

Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık 

Memurluğu Dalının birinden mezun 

olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun 

Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip 

olmak veya en az 4 (dört) yıl yoğun 

bakım ünitelerinde Hemşire olarak 

çalışmış olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 

7 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

ÇOMÜ 

Hastanesi ve 

ADSUM 

8 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım 

Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil 

Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, 

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, 

Paramedik, Ambulans ve Acil Yardım 

önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. TÜRKAK TS EN 

ISO/IEC 17021-1 Eğitimi Belgesine 

Sahip olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki 

deneyime sahip olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

ADSUM 

9 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi 

Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. TÜRKAK TS 

EN ISO 15189 Eğitimi Belgesine 

Sahip olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki 

deneyime sahip olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 
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10 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P3 

(LİSANS) 

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu 

Yönetimi Lisans programlarının 

birinden mezun olmak. TÜRKAK TS 

EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi 

Belgesine sahip olmak. İlan son 

başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını 

tamamlamış ve 35 yaşından gün 

almamış olmak. 

ADSUM 

11 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P3 

(LİSANS) 

Sosyoloji, Tarih, İstatistik, Matematik, 

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. TS EN ISO/IEC17024 

Standardı Eğitim Belgesine sahip 

olmak. İlan son başvuru tarihi 

itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 

yaşından gün almamış olmak. 

ADSUM 

12 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P3 

(LİSANS) 

Radyo Televizyon ve Sinema, Yeni 

Medya, Gazetecilik, Basın ve Yayın, 

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, 

Yeni Medya ve İletişim Medya ve 

İletişim, Fotoğraf, İletişim ve Tasarım, 

Sinema ve Televizyon Lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 

13 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P3 

(LİSANS) 

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler 

veya Sosyal Çalışmalar Lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. TS EN ISO/IEC17024 

Standardı Eğitim Belgesine sahip 

olmak. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 

14 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P3 

(LİSANS) 

Muhasebe ve Finans Yönetimi, 

Muhasebe, Muhasebe Bilgi 

Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, 

Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve 

Finansal Yönetim, Muhasebe ve 

Finansman, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

ADSUM 

15 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans 

programından mezun olmak. En az 1 

(bir) yıl mesleki deneyime sahip 

olmak ve bunu belgelendirmek. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2022 – Sayı : 31785 

 

16 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 

Bankacılık ve Sigortacılık, Sosyal 

Güvenlik, Bilgi Yönetimi, İnsan 

Kaynakları Yönetimi, İşletme 

Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Maliye, Medya ve İletişim, Hukuk 

Büro Yönetimi ve Sekreterliği 

önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. TÜRKAK TS EN 

ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi 

Belgesine sahip olmak. En az 10 (on) 

yıl mesleki deneyime sahip olmak ve 

bunu belgelendirmek. 

ADSUM 

17 Tekniker 1 
KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

Sualtı Teknolojileri önlisans 

programından mezun olmak. Basınç 

Odası (Tazyik Odası) Belgesine ve 1. 

Sınıf Dalgıç Belgesine sahip olmak. 

En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi 

olmak ve bunu belgelendirmek. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 

18 Tekniker 1 
KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

Elektrik, Elektronik Teknolojisi 

önlisans programından mezun olmak. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 

19 Tekniker 1 
KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar 

Programcılığı, Bilgisayar 

Operatörlüğü önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

ADSUM 

20 Teknisyen 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-

Elektronik Teknolojisi Alanının 

Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü 

dalından mezun olmak. 

ADSUM 

21 Teknisyen 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim kurumlarının Metal 

Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, 

Kaynakçılık dallarından mezun 

olmak. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 

22 Teknisyen 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik 

Elektronik Teknolojisi Alanının 

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım 

Onarım, Asansör Sistemleri dallarının 

birinden mezun olmak. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 

23 Teknisyen 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik 

Elektronik Teknolojisi Alanının 

Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik 

Sistemleri, Haberleşme Sistemleri 

dallarının birinden mezun olmak. En 

az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak 

ve bunu belgelendirmek. 

ÇOMÜ 

Hastanesi 
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24 Teknisyen 1 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik 

Elektronik Teknolojisi Alanının 

Görüntü ve Ses Sistemleri dalından 

mezun olmak. 

Genel 

Sekreterlik 

25 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

(Erkek) 

8 
KPSS P93 

(ÖNLİSANS) 

Herhangi bir Önlisans programından 

mezun olmak. İlan son başvuru tarihi 

itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 

yaşından gün almamış olmak. 

Geçerlilik süresi dolmamış Özel 

Güvenlik Belgesine/ Kimlik Kartına 

sahip olmak (silahlı/silahsız). 170 

cm’den kısa boylu olmamak, boy 

uzunluğunun cm cinsinden son iki 

rakam ile kilosu arasında farkın 

10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 

cm boyundaki adayın kilosunun en 

fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-

10=80 kilo aralığında olması.) 

İMİD 

26 

Destek 

Personeli 

(Erkek) 

6 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu 

olmak. İlan son başvuru tarihi 

itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 

yaşından gün almamış olmak. 

Tüm Birimler 

27 

Destek 

Personeli 

(Kadın) 

3 
KPSS P94 

(ORTAÖĞRETİM) 

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu 

olmak. İlan son başvuru tarihi 

itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 

yaşından gün almamış olmak. 

Tüm Birimler 

Genel Şartlar:  

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

şartları taşımak.  

- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans 

mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas 

alınacaktır. 

Özel Şartlar:  

- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.  

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olması.  

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.  

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 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.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler 

yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI  
- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 

yapılabilecektir. 
- Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli 

evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen 
veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 
pozisyona başvuru yapamayacaktır. 

- Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk 
kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma 
vb.) 

- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. 
İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. 

- Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 
Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında 
yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime 
geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir. 

- Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek 
kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI 
çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul 
edilmeyecektir. 

- Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul 
edilmeyecektir. 

- Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme 
yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan 
başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi 
belirlenecektir. 

- Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI  
- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, 
başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. 

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için pozisyonun kadro sayısının 10 (on) katı kadar, diğer 
pozisyonlar için ise kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak 
atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya 
hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır. 

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar 
boy/kilo kontrolünün sağlanması amacıyla ilan edilecek tarihlerde Personel Daire Başkanlığı’na 
şahsen başvuru yapacaklardır. 

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için; incelenen adayın 
boy-kg şartını sağlamadığı takdirde sıra ile sonraki adayların başvuruları değerlendirilecektir. 

- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İLETİŞİM 
İlan ile ilgili sorular için; 0 (286) 218 00 18 - Dahili: 10122 - 10121 - 10123 - 10132 - 10120 
    3218/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 

statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI
Nitelik 

Tıp Fakültesi 

Plastik, 

Rekonstriktif ve 

Estetik Cerrahi 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 

İngilizce Tıp lisans programlarında 

ders vermiş olmak. 

Yanık tedavisinde tecrübe sahibi 

olmak. 

Diyabetik ayak konusunda tecrübe 

sahibi  ve  akademik çalışmalar 

yapmış olmak. 

Yurtdışı merkezlerinde tecrübe 

sahibi olunması tercih sebebidir. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik 

Botanik 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Farmasötik Botanik veya 

Farmakognozi alanında doçent 

unvanına sahip olmak 

Ulusal ve Uluslararası işbirlikli 

projelerde yürütücülük deneyimine 

sahip olmak 

Yüksek lisans tez danışmanlığı 

yapmış olmak. 

Fitokimyasal analiz, HPTLC ve 

HPLC kromatografik yöntemleri 

konusunda çalışmalara sahip olmak 

ve bu araştırmaları Q1/Q2 sınıfı 

dergilerde yayınlamış olmak. 

 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Matematik Bölümü mezunu olmak 

Matematik Bölümünden doktora 

derecesine sahip olmak 

Matematiksel Olasılık/İstatistik 

alanında araştırma ve akademik 

yayın yapmak. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

İlan Tarihi : 21.03.2022 

Son Başvuru Tarihi : 04.04.2022 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
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*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 
ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
*Bilimsel yayınlarını, 
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB 

olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
*2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
*Bilimsel yayınlarını, 
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB 

olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), 
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 
4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB 

olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.  
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

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

gerekmektedir. ) 
İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
 3187/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin 

aşağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi, iki 

adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.  

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

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

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

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, adli sicil belgesi, iki adet fotoğraf, bilimsel 

çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca 

onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı 

belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 

adli sicil belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin 

dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta 

yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını 

kapsayan dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar, bu başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. 

maddesi gereğince yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

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

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

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Hukuk Özel Hukuk 

İş ve Sosyal 

Güvenlik 

Hukuku 

Profesör 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. 

Hukuk Özel Hukuk İslam Hukuku Profesör 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. 

Hukuk Özel Hukuk 
Medeni Usul ve 

İcra İflas Hukuku 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
2 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 
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Hukuk Özel Hukuk Medeni Hukuk 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
2 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

Hukuk Özel Hukuk Ticaret Hukuku Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. 

Hukuk Özel Hukuk Ticaret Hukuku 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
İdare Hukuku Profesör 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
İdare Hukuku Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
İdare Hukuku 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
2 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Milletlerarası 

Hukuk 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
Mali Hukuk 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 
Profesör 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 
Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Anayasa 

Hukuku 
Profesör 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Anayasa 

Hukuku 
Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Anayasa 

Hukuku 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

    3060/1-1 

—— • —— 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan: 

Kurulumuzca Re’sen incelenen “ÇÜRÜK VİŞNE III VİRAN” isimli kitabın incelenmesi 

neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır 

tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı 

Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3264/1-1 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam 

zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” kapsamında 1 sözleşmeli bilişim personeli alımı 

yapılacaktır. 

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlığın internet sitesi (www.ytb.gov.tr) 

üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme 

yapılmayacaktır. 

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi 

durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini 

tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir 

sene daha askerliğini tehir etmiş olmak, 

• Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik 

düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 

• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

• Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması 

beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans 

mektubu getirmek. 

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER) 

Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı 

• 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, 

• Büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki 

tecrübeye sahip olmak (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), 

• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

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

• Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal 

özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Load Balancer, Firewall, NAC, SIEM, E-mail Gateway cihazları yönetimi konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Microsoft Active Directory, 

Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP konularında 1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim 

deneyimine sahip olmak, 

• Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde 

görev almış olmak, 

• Bulut Teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak, 

• Ağ ve Sistem alanında MSCE Sertifikalarına sahip olmak. 

IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI 

Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-

Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi 

yapılacak olup, 21 Mart 2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 04 Nisan 2022 Pazartesi saat 

18.00’de sona erecektir. 

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 

şunlardır: 

BELGE AÇIKLAMA 

a) Özgeçmiş  

b) Mesleki Çalışma Sürelerini 

Gösteren Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 

2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, 

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki 

hizmetler dikkate alınacaktır. 

c) Mesleki Tecrübe Şartını 

Gösteren Belgeler 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe 

şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan 

bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin 

kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi 

bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda 

hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz 

konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya 

ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak 

imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 
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İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin 

erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de 

aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Sınav 

Komisyonu sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek 

isterse, bu bilgi ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle 

iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit 

edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

ç) KPSS Sonuç Belgesi Varsa KPSS puanı belgesi 

d) YDS Sonuç Belgesi Varsa İngilizce YDS puanı belgesi 

e) Mezuniyet Belgesi Diploma veya mezuniyet belgesi (Yurt dışı yükseköğrenim 

kurumlarından mezun adaylar için Denklik Belgesi) 

f) Erkek adaylar için askerlik 

durum belgesi 

Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi 

itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 yıl ertelenmiş olduğunu gösterir 

nitelikte olacaktır. (e-Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.) 

g) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve 

nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. 

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik 

sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan 

sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve 

doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin 

sağlanması adayın sorumluluğundadır. 

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz 

konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun 

toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan 

her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. 

(Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70) + (Yabancı Dil Puanı × 0,30)]) 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 olarak 

hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları sıfır 

olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir. 

Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” 

bölümünde verilen tabloda yer alan “Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı 

kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar 

puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip 

birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık 

internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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Başvuru değerlendirme sonuçlarına, sonuçlarının duyurulmasından itibaren 3 iş günü 

içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 iş günü içerisinde değerlendirilerek 

sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde 

ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 iş günü içerisinde 

Başkanlık internet sitesinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca 

yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VI. SINAV 

Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve 

üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl 

olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. 

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun 

olarak bu ilanın “III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon 

için belirtilen tüm konular ve hususlardır. 

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

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

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında 

belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt 

sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır. 

ALINACAK 

KİŞİ SAYISI 

SINAVA ÇAĞIRILACAK 

ADAY SAYISI 
POZİSYON 

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRETİ KATSAYI TAVANI 

1 10 
Ağ ve Sistem 

Güvenliği Uzmanı 
2 

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI 

Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına 

Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar 

dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde 

Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler 

Başkanlık internet sitesinde yeniden ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile 

yazılı bildirimde bulunulacaktır. 

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres : Oğuzlar Mahallesi Mevlâna Bulvarı No: 145, 06520 Balgat/Ankara/ 

Türkiye 

E-posta : sinav@ytb.gov.tr 

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr 

Telefon : +90 312 218 42 40 

    3281/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


