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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma
işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim dalı: Fakültenin Klinik Bilimler Bölümü bünyesinde yer alan her bir ana-

bilim dalını,
b) Anabilim dalı kurulu: Fakültede bulunan her bir anabilim dalının akademik kurulunu,
c) Bölüm: Fakülte bünyesinde yer alan Klinik Bilimler Bölümü veya Temel Bilimler

Bölümünü,
ç) Dekan: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Eğitim-öğretim çalışmaları: Fakültede verilen teorik ve uygulamalı dersler, klinik

öncesi (preklinik) pratik çalışmalar, laboratuvar çalışmaları, klinik uygulamalar, multidisipliner
klinik çalışmalar (entegre klinik eğitimi), alan çalışması, seminerler, proje, ödev ve benzeri ça-
lışmaları,
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e) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği programı için
belirlediği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Senato tarafından kabul edilen, ortak il-
kelere dayanılarak Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eği-
tim-öğretim çalışmalarının tümünü,

f) Eğitim-öğretim yılı: Fakültedeki, yılsonu (final) sınavları ile kayıt dönemi hariç, en
az on dörder haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılı veya dönem tatili (ara
tatil) hariç, en az yirmi sekiz haftadan oluşan akademik yılı,

g) Fakülte: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ğ) Fakülte Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kuru-

lunu,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte

Yönetim Kurulunu,
ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
i) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İstanbul Okan Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) Yaz okulu: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun

onayıyla güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun eğitim amaçlayan en az yedi haftalık eği-
tim-öğretim süresini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul Esasları
Kontenjanlar
MADDE 5- (1) Her yıl Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı ilgili

mevzuat hükümleri kapsamında belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6- (1) Fakülteye öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-

kanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen esaslara göre yapılır.

Kesin kayıt
MADDE 7- (1) Fakülteye öğrenci olma hakkını kazanan adayın, ÖSYM tarafından be-

lirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere Rek-
törlüğe başvurması gerekir. Kayıt için gerekli belgeler ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirle-
nir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir.

Yabancı öğrenci kabulü
MADDE 8- (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Senato

tarafından belirlenir.
Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 9- (1) Değişim öğrencilerine ve özel öğrencilere ilişkin olarak 15/12/2019

tarihli ve 30979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla kabul
MADDE 10- (1) Diğer bir diş hekimliği fakültesinden, Fakülteye yatay geçiş yapmak

isteyen bir öğrencinin kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi; bir yıl süreli yabancı dil (İngilizce)

hazırlık programı hariç, her biri bir akademik yılı (güz ve bahar yarıyılları) kapsayan beş yıldır
ve bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğretim yapılır.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 12- (1) Fakültede eğitim-öğretim dili; Türkçe Programı için Türkçe, İngilizce

Programı için klinik uygulamalar dışında İngilizcedir. 
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 13- (1) Öğrenciler için hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yü-

rütülür.
(2) İngilizce Eğitim Programı için İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi zorunludur. Seviye

tespit sınavları, muafiyet, yabancı dille eğitim ve İngilizce hazırlık sınıfına ilişkin hususlar
23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelik ve Üniversitenin ilgili yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Akademik takvim
MADDE 14- (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar ve Fakültenin görüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun
onayıyla uygulamaya konulur.

(2) Fakültenin akademik takvimi hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulun-
durulur:

a) Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl olarak planlanır. Ancak gerekli
görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yıllık dersler de açılabilir.

b) Bir yarıyıl eğitim-öğretim süresi; kayıt ile yılsonu (final) sınav dönemleri hariç en
az on dört haftadır. Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl), güz ve bahar yarıyılı olmak üzere
(final sınav dönemleri dahil) en az otuz iki haftadan oluşur.

c) Eğitim-öğretim akademik takvime göre yürütülür. Ancak klinik uygulamaların, aka-
demik takvimin teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süresini aştığı durumlarda; klinik uygulama
ve multidisipliner klinik eğitim programları, akademik takvimin öncesinde başlatılıp, sonra-
sında bitirilebilir. Eğitim-öğretim dönemleri gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayı ile ayrıca düzenlenebilir.

ç) İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu ka-
rarı ile üçüncü ve dördüncü akademik yıllarını başarı ile tamamlamış öğrencilere; yaz aylarında
belirlenen dönemlerde, klinik uygulaması olan derslerde klinik uygulama ve multidisipliner
klinik çalışma programları düzenlenebilir. Yaz döneminde klinik programı ve çalışma esasları
Fakülte Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

Eğitim-öğretim kapsamı
MADDE 15- (1) Fakültenin eğitim-öğretim programı 4 üncü maddenin birinci fıkrası-

nın (d) bendinde tanımlanan eğitim-öğretim çalışmalarından oluşur.
(2) Diş hekimliği eğitim-öğretim programında; yarıyıllara göre yer alan bütün mesleki

zorunlu teorik ve uygulamalı dersler ile pratik çalışmalar, bunların haftalık kredi/saatleri ve
toplam kredi/saat sayıları, gerekli eğitim-öğretim çalışmalarının kapsamı, içeriği ve esasları il-
gili anabilim dalı tarafından hazırlanır. Anabilim dalı akademik kurullarının önerileri temel alı-
narak Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
Fakülte haricindeki diğer fakültelerin bölüm, bilim veya anabilim dallarından alınacak dersler,
ihtiyaçlar doğrultusunda Fakülte Kurulunca belirlenerek Dekanlık tarafından ilgili fakülteler-
den/bölümlerden talep edilir.
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(3) Öğrenci, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen zorunlu mesleki derslerin yanı sıra;
2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve
yabancı dil derslerini zorunlu ortak dersler kapsamında almak ve Üniversite/Fakülte seçmeli
ders havuzundan seçmeli ders seçmekle yükümlüdür.

(4) Fakültenin eğitim-öğretim programının üçüncü ve dördüncü akademik yıllarında
öğrenciler klinik uygulama yaparlar. Klinik uygulamalar anabilim dalları tarafından yürütülür
ve ilgili anabilim dalı tarafından verilen teorik dersleri ve klinikte hasta üzerinde gözlem, tanı
ve tedavi uygulamalarını kapsar. Beşinci akademik yıllarında öğrencilere multidisipliner klinik
eğitimi (entegre eğitim) verilir. Klinik uygulama ve multidisipliner klinik çalışmaların kapsamı,
içeriği ve esasları ilgili anabilim dalı akademik kurullarının önerileri temel alınarak Fakülte
Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(5) Klinik uygulamalar, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sürelerde, belir-
lenen anabilim dalı kliniklerinde, gruplar halinde ve rotasyon şeklinde düzenlenerek karara
bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur. Öğrenciler aynı anda birden fazla ana-
bilim dalında klinik uygulama yapamazlar. Multidisipliner klinik çalışma esasları ve süresi de,
Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(6) Fakültenin yabancı uyruklu öğrencilerinden, klinik uygulamaların Türkçe dilinde
verildiği ve klinik hasta tedavilerinin başladığı 3 üncü sınıfa başlamadan önce, Türkçe yeterlilik
belgesi getirmesi şartı aranır. Bu belge B2 seviyesini tamamlamış olduğunu gösteren bir belge
olmalıdır.

Öğrenci ders programının belirlenmesi ve akademik danışman
MADDE 16- (1) Fakültedeki öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders prog-

ramları, belirlenen akademik takvime uygun olarak Fakülte tarafından hazırlanır. Ders prog-
ramları ile klinik uygulama ve multidisipliner klinik çalışma programları ve grupları eğitim-
öğretim yarıyılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Birinci akademik yıldan itibaren her öğrenciye bir akademik danışman atanır. De-
kanlık tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilen akademik danışman; öğ-
rencinin eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olur ve ders kayıtlarının
kurallara uygun olmasını sağlar. Danışman öğrenciyi izler, yol gösterir ve eğitim-öğretim ça-
lışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğ-
rencinin yarıyılda alacağı zorunlu ve seçmeli dersler, programında yapılacak değişiklikler ve
kayıt yenileme işlemleri akademik danışman onayı ile kesinleşir.

Kredi ve ders yükü
MADDE 17- (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi; o ders için haftalık teorik ders saati

sayısına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer pratik çalışmaların
haftalık saat sayılarının yarısının eklenmesi yoluyla belirlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 18- (1) Öğrenciler teorik ve uygulamalı derslere, pratik çalışmalara (klinik

öncesi pratik uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, alan ve klinik çalışmalar) ve bunların ge-
rektirdiği ya da ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekli gördüğü sınav ve diğer akade-
mik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır.
Teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin (pratik çalışmaların) en az %80’ine devam
etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Teorik ve uygulamalı derslere asgari devam zo-
runluluğunu sağlamayan öğrenci, o ders/derslerden final ve bütünleme sınavına alınmaz ve o
ders/derslerin final ve bütünleme sınavından sıfır not almış sayılır. Devamsızlık nedeniyle ba-
şarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.

(2) Teorik ve/veya uygulamalı derslere asgari devam zorunluluğunu yerine getirememiş
olan bir öğrenci, Dekanlığa yazılı mazeret dilekçesi verebilir. Mazeret dilekçesinin incelenmesi
ve öğrencinin mazeretinin geçerli kabul edilmesi veya reddedilmesi kararı ve yetkisi Fakülte
Yönetim Kuruluna aittir.
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Sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 19- (1) Fakültede eğitim-öğretim programı yıl esasına dayalıdır ve sınıf geç-

me sistemi uygulanır.
(2) Eğitim-öğretim programında her akademik yıl (güz ve bahar yarıyılları) için Fakülte

Kurulunca karara bağlanan ve Senato tarafından onaylanan ön şartlı teorik ve uygulamalı mes-
leki dersler (klinik öncesi pratik uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, klinik stajlar), bir önceki
yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcısı olan derslerdir. Öğrenci, o akademik yılda
aldığı ön şartlı mesleki derslerin tamamından başarılı olamadığı takdirde; bir üst sınıfa devam
edemez ve üst sınıftan hiçbir mesleki ders alamaz. Ertesi akademik yılda, sadece başarısız ol-
duğu dersi/dersleri aynen tekrarlar ve devam zorunluluğu vardır. Ancak bu ders/derslerin
final/bütünleme sınavlarında başarılı olduğu takdirde; bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanır.
Öğrencinin tekrar ettiği akademik yıl, normal eğitim-öğretim süresinden düşülür.

(3) Uygulamalı derslerde, öğrencilerin yükümlü olduğu klinik öncesi/klinik pratik uy-
gulamaların esasları, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine
Fakülte Kurulunca karara bağlanır. Öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yazılı
olarak duyurulan belirli nitelik ve sayıdaki pratik uygulamayı ve ödevi verilen süre içerisinde
veya klinik uygulama/entegre klinik eğitimi sonunda başarı ile tamamlamak ve teslim etmek
zorundadırlar. Öğrencilerin eksik kalan pratik çalışmalarını anabilim dalı başkanınca belirlenen
gün ve saatlerde telafi etmeleri gereklidir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenci, o dersin
final sınavına giremez. Öğrenci, Dekanlık tarafından belirlenen bütünleme sınavı öncesi telafi
döneminde de, eksik kalan pratik uygulamalarını tamamlamadığı takdirde; bütünleme sınavına
da girmeye hak kazanamaz. Öğrenci, başarısız olduğu dersin pratik çalışmalarını bir sonraki
akademik yılda dersin açıldığı yarıyılda tekrar almak ve o ders için o yarıyılda Fakülte Yönetim
Kurulu kararıyla belirlenmiş tüm koşulları yerine getirmek zorundadır.

(4) Eğitim-öğretim programı gereğince sadece bir akademik yarıyılda alınan ön şartlı
olmayan zorunlu mesleki derslerde, devam koşulunu yerine getirmiş olmakla birlikte; final/bü-
tünleme sınavlarında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu ders/derslerden sorumlu ola-
rak bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak bir sonraki akademik yarıyılda sorumlu geçtikleri
ders/derslerin final ve bütünleme sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

(5) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getirmiş olmakla birlikte; sınavlarda
FF notu alarak başarısız olan bir öğrenci, bu ders/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam
edebilir. Ancak, sorumlu geçtiği ders/derslerin final ve bütünleme sınavlarına girmek ve başarılı
olmak zorundadır.

(6) Ön şartlı mesleki dersler her eğitim-öğretim dönemi başında düzenlenen eğitim-öğ-
retim planında belirtilerek Fakülte Kurulu kararı ile Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
bildirilir.

(7) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusun-
da, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar ve ön şartlar konabilir veya
kaldırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 20- (1) Ara sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.

Eğitim-öğretim programında yer alan teorik dersler için her yarıyılda en az bir teorik ara sınav
sınavı yapılması zorunludur. Uygulamalı dersler için ara sınavları; teorik ya da teorik ve pratik
sınav şeklinde yapılabilir. Bu durumda, o dersin ara sınav notunun belirlenmesinde teorik ve
pratik sınav notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır.
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(2) Uygulamalı derslerde öğrencilerin yükümlü olduğu pratik uygulamalar, ödevler ve
ara sınavların nasıl değerlendirileceği ve yarıyıl içi sınav notunun nasıl belirleneceği hususu,
ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
Anabilim dalı akademik kurulundan bir değerlendirme kararı iletilmemesi durumunda, pratik
uygulama, ödev ve ara sınavlarında ayrı ayrı iletilen notlar toplanır ve aritmetik ortalaması alı-
narak yarıyıl içi sınav notu belirlenir. Akademik kurul kararı ile tek not olarak değerlendirmesi
durumunda ise; pratik uygulama, ödev ve ara sınav notlarının her biri, yarıyıl içi sınav notu
içinde belirlenmiş olan ağırlıklarına göre hesaplanır ve bu notlar toplanarak yarıyıl içi sınav
notu belirlenir.

(3) Final sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir. Eğitim-öğ-
retim programında yer alan teorik derslerin final sınavları, teorik sınav şeklinde yapılır. Uygu-
lamalı derslerin final sınavları ise teorik ya da teorik ve pratik sınav şeklinde yapılabilir. Öğ-
rencinin bir dersin final sınavında başarılı olması için teorik ve pratik final sınavlarının her bi-
rinden en az 50 alması zorunludur. Final notunun belirlenmesinde teorik ve pratik sınav notları
toplanarak aritmetik ortalaması alınır.

(4) Üniversite ortak dersleri ve seçmeli dersler hariç yarıyıl içi ve final sınav notlarının,
final ders başarı notu içindeki ağırlıkları %50’dir.

(5) Final sınavında başarısız olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
bütünleme sınavına girerler. Öğrenci, bütünleme sınavında sadece başarısız olduğu teorik ve/veya
pratik bölümden sınava alınır. Öğrencinin bütünleme sınavında başarılı olması için teorik ve
pratik final sınavlarının her birinden en az 50 alması zorunludur.

(6) Teorik ve/veya pratik ara sınavlarına giremeyen öğrenci mazeretinin bitimini izleyen
en geç yedi iş günü içerisinde, durumunu yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır. Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından dilekçesi ve alınan sağlık raporu değerlendirilerek mazereti haklı
ve geçerli bulunan öğrenci, mazeret sınavı hakkını Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek
bir tarihte kullanır. Mazereti uygun görülmeyen öğrenci ise o sınavdan sıfır not almış sayılır.
Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Final ve bütünleme sınavları bir
yarıyılda her ders için birer kez yapılır ve bu sınavlar için mazeret kabul edilmez. Mazeret sı-
navı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere
bir daha mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Zorunlu hallerde hafta sonlarında da sınav yapılabilir.
Sınavların yapılışı
MADDE 21- (1) Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yarıyıl içi, final ve bü-

tünleme sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili anabilim dalı/bölüm başkan-
lığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek sınavlardan en geç bir hafta
önce ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek; sınava girerken
kimlik kartları ile teorik veya pratik sınavlarda gerekli olan araç ve gereçleri yanlarında bu-
lundurmak zorundadırlar.

(3) Bir dersin yarıyıl içi, final ve bütünleme sınavları, o dersi veren öğretim üyesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür; zorunlu hallerde ise anabilim dalı başkanı veya Dekan tarafın-
dan belirlenen öğretim üyesinin sorumluluğunda yapılır. Bir sınavda soruların ağırlıkları ve sı-
navın süresi öğrencilere sınavdan önce bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları
tarafından imzalanan bir liste, sınav sonunda ilgili öğretim üyesine verilir. Sınav sırasında öğ-
renciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav so-
rumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.
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Ders notları ve başarı durumu
MADDE 22- (1) Diş Hekimliği eğitim-öğretim programında alınan her ders için yapılan

sınavların değerlendirilmesinde; o dersin öğretim üyesi tarafından öğrencilere sıfır ile yüz ara-
sında bir not verilir ve bu not ham not olarak adlandırılır. Ders başarı notu, harf değeri ile ifade
edilir. Notlar ve değerleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:

a) Ders notu: 
Puan Değeri Harf Değeri Katsayı Sözel Değeri

90-100                       AA                       4.00                Mükemmel
80-89                        BA                       3.50                    Pekiyi
70-79                        BB                       3.00                       İyi
65-69                        CB                       2.50                      Orta
60-64                        CC                       2.00                     Geçer
0-59                         FF                        0.00                  Başarısız

VF                        0.00                 Devamsız
E                         0.00                     Eksik

b) Diğer işaretler:
1) T- Transfer.
2) ÖD- Öğrenci değişim.
3) ERA- Erasmus.
4) E- Eksik.
5) R- Tekrar alınan ders.
(2) Diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) T işareti: Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
b) ÖD işareti: Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
c) ERA işareti: Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
ç) E işareti: Klinik öncesi ve klinik derslerde pratik uygulamalara ilişkin gerekli koşul-

ları tamamlayamadıkları için final sınavlarına girmeye hak kazanamayan öğrencilere verilen
işarettir. Bir dersten E notu alan öğrenciler, dekanlık tarafından verilen sürede eksikliklerini
tamamlayarak bütünleme sınavına girmek zorundadırlar. Aksi takdirde, E notu FF notu haline
dönüştürülür.

d) R işareti: Tekrar alınan dersi gösterir.
(3) Geçmez notların anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF notu: Sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda başarısız (0-59) olan öğrenciye

verilen nottur. Bir dersten FF notu alan öğrenciler, verildiği ilk akademik yılda bu dersi tekrar
almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders
alabilirler.

b) VF notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için final ve bütünle-
me sınavlarına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilen nottur. Not ortalaması hesa-
bında FF notu işlemi görür. Öğrencinin VF notu aldığı dersi/dersleri, verildiği ilk akademik
yılda tekrar alması ve devam etmesi zorunludur.

Ders başarı notunun hesaplanması
MADDE 23- (1) Fakültede ders geçme notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır.
(2) Eğitim-öğretim programında yer alan her ders için yarıyıl sonu başarı durumunun

belirlenmesinde; öğrencinin o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ile yarıyıl içi
ve final veya bütünleme sınavlarında aldığı notlar birlikte değerlendirilir. Öğrencinin bir dersin
final veya bütünleme sınavında başarılı olması için teorik ve/veya pratik final sınavlarının her
birinden en az 50 alması zorunludur. Yarıyıl içi ve final veya bütünleme sınav notlarının, final
ders başarı notu içindeki ağırlıkları %50’dir. Öğrencinin yarıyıl içi sınav notunun %50’si ile
final veya bütünleme sınav notunun %50’si toplandığında, elde edilen not en az 60 olduğu tak-
dirde; öğrenci o dersten başarılı sayılır.
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(3) Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi
sayılarının, 22 nci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanmasıyla elde edilen
sayının, o yarıyıldaki toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Genel not ortalaması
(GNO); öğrencinin öğrenime başladığı zamandan o güne kadar almış olduğu tüm kayıtlı ders-
lerin kredi sayılarının, 22 nci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanmasıyla
elde edilen sayının, bu derslerin toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır. GNO ve
YNO hesabında, tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Orta-
lamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden
en az 2.00 olan öğrenciler başarılı olarak nitelendirilir.

Diploma
MADDE 24- (1) Fakültede yürütülen eğitim-öğretim programı gereği aşağıdaki diplo-

malar verilir:
a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş hekimliği programının ilk

iki akademik yılında yer alan bütün dersleri 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması ile
tamamlamış ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrencilere; öğrenimlerine devam
etmek istemediklerini yazılı olarak Dekanlığa bildirmeleri ve talepleri üzerine Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğre-
nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diplo-
ması verilir. Diplomada Rektör ve Dekanın imzası bulunur.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını 4.00
üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamış ve diğer tüm yükümlülüklerini yerine
getirmiş öğrencilere “Diş Hekimliği Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir. Diplomada
Rektör ve Dekanın imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi 
MADDE 25- (1) Öğrenciler, pratik ve klinik uygulamalarda diş hekimliği mesleğinin

şartlarına uygun kıyafetler giyer.
Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 26- (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımı, temizliği ve korunmasından sorumlu-
dur.

Disiplin işlemleri
MADDE 27- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Okan Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato, Üniversite Yö-
netim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29- (1) 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KISIM 2 KALEM GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 kısım 2 kalem 

giyim malzemesinin Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine ve beden ölçü tablosuna uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

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

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

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından 

birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3. Teklifler, 12.09.2022 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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. 

Talep Takip No: BS4203L0J3 

    10576/1-1 
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8 KALEM RFID AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMİ MALZEMESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesindeki 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İhale Evrakı Bedellidir. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130,00.- TL.) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesaplarından birine yatırmaları 

zorunludur. 

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

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte 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 14.09.2022 ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz 

Mahalli Satınalma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhalenin konusu mal/malzemenin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 8.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

7) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli Geçici Teminat verilecektir. 

8) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İhale Tarihi : 14.09.2022 

İhale Kayıt No : 883525 

Talep Takip No : BSC2HK4Z3Z 

 10397/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 5 Eylül 2022 – Sayı : 31944 

 

İBRELİ + YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Adana Orman Bölge Müdürlüğü Kozan Orman İşletme Müdürlüğünden: 

 
    10476/1-1 



5 Eylül 2022 – Sayı : 31944 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Ankara İli Çankaya İlçesi Anıttepe Mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, 

parsel numarası belirtilen Kagir Apartman ve Arsası mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın; 5393 

sayılı Yasanın 69. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan 

diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir. 

1-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak 

üzerinde No: 14’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN 

huzurunda yapılacaktır. 

2-Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 5. Katta bulunan Emlak ve İstimlak 

ve Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 20 Eylül saat 16:00’ya kadar 

yatırılacaktır.  

3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni 

ikametgahının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek 

şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, 

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen 

faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin 

sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir 

noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. 

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, 

temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin 

verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri 

gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek 

kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de 

şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, 

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, 

federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette 

bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, 

dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki 

genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı 

temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

Sıra 

No: 
Mahalle 

Ada 

Parsel 

Hisse 

Oranı 
Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi

İhale 

Saati

1 Anıttepe 5472-9 TAM 
39.950.000,00-TL 

+ 18 (KDV) 
1.200.000,00-TL 21.09.2022 16:30

    10374/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 

İlçemiz sınırları içerisinde Battalgazi Mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, 

parsel numarası belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın; 2886 sayılı Yasanın 45. 

maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve 

harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir. 

1-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak 

üzerinde No: 14’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN 

huzurunda yapılacaktır. 

2-Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 5. Katta bulunan Emlak ve İstimlak 

ve Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 20 Eylül saat 16:00’ya kadar 

yatırılacaktır.  

3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni 

ikametgahının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek 

şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, 

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen 

faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin 

sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir 

noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. 

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, 

temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin 

verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri 

gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek 

kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de 

şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, 

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, 

federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette 

bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, 

dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki 

genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı 

temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

Sıra No Mahalle Ada Parsel 

Parselin 

Yüz 

Ölçümü 

Satılacak 

Hisse 
Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Battalgazi 24761-1 
3420,00 

m² 
3420,00 m² 34.200.000,00-TL 1.026.000,00-TL 21.09.2022 16:45 

    10375/1-1 



5 Eylül 2022 – Sayı : 31944 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

6 KATLI BETONARME YURT BİNASI VE ARSASI BLOK HALİNDE SATILACAKTIR 

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

1- Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kültür mahallesinde 

bulunan, 4909 ada, 4 nolu parselde kayıtlı, 555,00 m² arsa üzerinde, 6 katlı betonarme yurt binası 

ve arsası vasıflı taşınmazların blok halinde, hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri 

doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 

21/09/2022 Çarşamba günü saat 13:30’da satış ihalesi yapılacaktır. 

2- Taşınmazın satış ihalesi, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum 

adresinde bulunan İl Özel İdaresi ana binadaki Genel sekreterlik Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- Taşınmaz satışı ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir. 

4- İhaleye Katılabilmek İçin: 

Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler; 

a) İkametgâh Belgesi. 

b) Geçici ihale teminatı. (Talep edilen yerin ismi belirtilerek, geçici ihale teminatının 

yatırılması gerekmektedir.) 

c) Vekâleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekâletname aslını, 

d) T.C. Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. 

Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler; 

a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti. 

b) Geçici İhale teminatı. (Talep edilen yerin ismi belirtilerek, geçici ihale teminatının 

yatırılması gerekmektedir.) 

c) Vekâleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekâletname aslını, 

d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 

5- Aşağıda yer alan değerler teminat olarak kabul edilecektir; 

Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu, 

Tedavüldeki Türk Parası, Muhammen Bedelin % 5’lik kısmı geçici teminat idarenin 

banka hesabına nakit olarak yatırılarak dekontunun ibrazı. 

6- Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kültür Mahallesi Libya Caddesi No: 42/B, 6 katlı betonarme 

yurt binası ve arsası vasıflı taşınmazın blok halinde satışı 

Cinsi 
Arsa Alanı Binanın 

Konumu 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

(K.D.V. Hariç ) 

Geçici 

Teminat 

(TL) % 5 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

6 Katlı Betonarme 

Yurt Binası ve Arsası 

(Çankaya Belediyesi 

imarında 6 katlı konut 

altı ticaret işaretli) 

555,00m² Arsa+ 

Bodrum+Zemin+  

4 Katlı Bina 

16.500.000,00 825.000,00 21/09/2022 13:30 

İlan Olunur. 10279/1-1 
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OTOMATİK KAPALI DEVRE ZEBRA BALIĞI SİSTEMİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
Otomatik Kapalı Devre Zebra Balığı Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/882582 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik Posta Adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Otomatik Kapalı Devre Zebra Balığı Sistemi Alımı 1 Adet 
b) Teslim Yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 
c) Teslim Tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve Saati : 12.09.2022 Pazartesi günü saat 14.30 
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 imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 12.09.2022 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    10367/1-1 
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İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAATI ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu isale 

hattı inşaatı altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Sivas-Erzincan Çevreyolu 7. Km II. Kısım 5.Cad. 

10.sokak No:2 SİVAS 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Demirağ Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu 

isale hattı inşaatı altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : SİVAS 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 58.148.200 TL  

f) Geçici Teminatı :   1.744.446 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 21/09/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge.  

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Sivas-Erzincan Çevreyolu 7. 

Km II. Kısım 5.Cad. 10.sokak No:2 SİVAS adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    10552/2-1 
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YOL, ATIKSU, YAĞMURSUYU, İÇMESUYU, YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE 

TELEKOM İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi II. Etap (100 

Ha) alanına ait altyapı ve YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 

her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 

usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Çekirdeksiz Mah. Polatlı Ticaret Odası 2. cad. No:7 

Polatlı / ANKARA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, içmesuyu, YG-AG elektrik şebekesi ve 

telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Polatlı / ANKARA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 72.441.300 TL 

f) Geçici Teminatı : 2.173.239 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20/09/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 

tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 

yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli 

belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çekirdeksiz Mah. 

Polatlı Ticaret Odası 2. cad. No:7 Polatlı / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 1000 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 10469/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

S.S. Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, S.S. Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 

altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Çalca OSB Mah. 2. Cad. No: 2 Merkez KÜTAHYA 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Küçük Sanayi Sitesi Bölgesine ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, içmesuyu, telekom ve YG-AG elektrik 

şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı Yer : Merkez/KÜTAHYA 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 77.147.500 TL 

f) Geçici Teminatı :   2.314.425 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 27/09/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A)  Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 

tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 

yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli 

belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F)  Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H)  Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K)  İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

S.S. Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çalca OSB Mah. 2. Cad. No: 2 

Merkez KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Yapı Kooperatifi Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    10575/2-1 
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ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) 

veya Sintine Suyu (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 21.000 m3 (± %25) miktarındaki Atıkların 
Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İhalesi Yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No  : 4821 
2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı  : MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol 

Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Suyu 
(13.04.03-Atık Kodlu) toplam 21.000 m3 (± %25) 
miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı  

3) Muhammen Bedel : 40.468.295,90 TL + KDV  
4) Geçici Teminat : 1.214.048,88 TL 
5) Satış Yeri : Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı 
6) İşin Bitiş Tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay sürenin bitim 

tarihine kadar 
7) Yeterlik İçin Son Başvuru  
Tarih ve Saati : 19 Eylül 2022 Saat: 16:00 
8) İhale Tarihi ve Saati : 21 Eylül 2022 Saat: 11:00  
     Son teklif verme tarih ve saati: 21 Eylül 2022 Saat: 11:00  
9) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 
10) Yeterlik Başvurusunun  
Yapılacağı Yer : Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin 
Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul 

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

12) İhale şartnamesinin  
görülebileceği veya satın  
alınabileceği yer   : İhale Şartnamesi 250.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 
Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 
34440 Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir veya 
ücretsiz görülebilir.  

     Tel: 0212 312 64 95 Fax: 0212 455 43 43 
13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  
13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

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

13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. 

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi. 
13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13.1.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.1.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.1.7. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri; 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

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

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

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

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

13.1.10. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
‘’ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’’ belgesi 

13.1.11. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
‘’ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’’ belgesi 

13.1.12. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
‘’OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’’ veya ‘’ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesi  

13.01.13. İstekliler, tesisleri için T.C. Çevre Şehirçilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’ndan alınmış,13.07.03-Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) (Slaç) ve 13.04.03- Diğer 
denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları (Sintine Suyu) atık koduna sahip konusu 
‘’Atık yakma ve beraber yakma’’ olan Geçici Faaliyet Belgesini veya Çevre İzin ve Lisans 
belgesi sunacaklardır. (İstelilerin diğer tesislerine bu şartname kapsamında belirtilen atıkların 
gönderilmesi için ayrıca diğer tesislerin bu şartname de tarif edilen Geçici Faaliyet Belgesini veya 
Çevre İzin ve Lisans Belgesi’’) 

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

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

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

13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi. 
13.2.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13.2.6. Tüzel kişiler tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı), 
13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

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

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
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13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri; 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

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

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

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

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

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

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, 

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 
Beyoğlu/İstanbul adresine, 19 Eylül 2022 Saat: 16:00 kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 
gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 
katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 
açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

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

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç 21 Eylül 2022 Saat: 11:00’e kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 
34134 Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

19) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 21 Eylül 2022 saat:10.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 
34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

20) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 21 Eylül 2022 Saat: 
10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul ) alacakları Teminat 
Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale 
Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

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

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

İLAN OLUNUR. 
    10586/1-1 
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HASSAS EKİM MAKİNESİ VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİ YEDEK 
PARÇALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
“Hassas Ekim Makinesi ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi Yedek Parçaları” alımı işi 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
İKN :2022/889122 
1-İdarenin  
a)  Adı 
b) Adresi 

:Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
:Mithatpaşa Cad. No:14  06100-Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası :0312-458 55 00  Faks: 0312-458 58 00 
d) Elektronik posta adresi  
2-İhale Konusu Malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :Hassas Ekim Makinesi ve Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinesi Yedek Parçaları (4 Kalem): 
- 6.000 adet tohum atma bıçağı 
- 20.000 adet bant civatası 8x35 
- 40.000 adet bant civatası 8x30 
- 3.000 adet alüminyum ham teker 

b) Teslim yeri :Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı, Şeker 
Enstitüsü 

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 
tarihinden itibaren tohum atma bıçağı için en geç 100 
(Yüz) takvim günü, diğer kalemler için en geç 90 
(Doksan)  takvim günüdür. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No:14 06100-Yenişehir/ANKARA 
b) Tarihi ve saati :15.09.2022 tarihi, saat 14.00 

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5-İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve 
dokümanlar (KDV Dahil) TL/Tk 100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6-Teklifler, 15.09.2022 tarihi, 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14  (06100) 
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)  
takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 10410/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, İlimiz İlçesi Şerefiye 

Mahallesi Ada 327, Parsel 21’de kayıtlı 942.34 m²'lik taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 37’nci 

maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacaktır. 

Taşınmaz KDV hariç 93.200.000,00 TL muhammen bedel, 2.796,000 TL geçici teminat 

miktarı olarak belirlenmiştir. 

Taşınmazımızın satışı 19.09.2022 Pazartesi günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden 

alınabilir. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 

2- Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. 

3- Tüzel kişiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi. 

4- Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi. 

5- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 

imza beyannamesi. 

6- Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen (tahmin 

edilen) bedelin % 3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka 

Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır. 

7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 

üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar 

tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

8- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

9- Şartname bedeli ve ekleri 500,00 TL ücret mukabilinde Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı adına Halk Bankası AŞ. Van Merkez Şubesi TR40 0001 2009 3390 

0005 0001 76 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları 

belirtilerek yatırılır. Şartname İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob görülebilir. 

10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu 

ihaleye katılamazlar. 

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur. 

    10501/1-1 
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TOPRAK HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; 2 Adet 

Toprak Havuzunun Temizlenmesi Hizmeti İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2022/890772 

1- İdarenin 

a-) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b-) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c-) Faks No : 0 354 441 10 18 

2- İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikasında mevcut; 1 ve 2 Toprak 

Havuzlarının belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının 

yapılarak temizlenmesi, çıkan yaklaşık 13.075 m³  

toprağın fabrika sahası içerisine tesviyesinin yapılması 

işidir.  

b-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c-) İşin Süresi  : 20 (Yirmi) Takvim Günüdür. 

3-İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 16.09.2022   - Saat 11:00  

4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 150,00 (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    10408/1-1 
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MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNASI İLE YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, Meydan Hizmetlerinin İş Makinası ile Yapılması hizmet alım ihalesi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/888041 
1- İdarenin  
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 Merkez/BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) – 0 248 233 12 67 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Adı, niteliği ve miktarı : Fabrikamızın 2022/2023 kampanya döneminde günlük 

yaklaşık tonajları aşağıda yazılı malzemelerinin fabrika sahası içinde stoklanması veya stok 
sahasından kullanım yerine taşınması ile atık malzemelerinin Belediye ile Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünden izin alınan yere taşınması işidir. Filtre toprağı, taş-kum - ot, pancar toprağı, 
sıkılmış küspe vb. atık malzemeler günde yaklaşık ± %20 toleranslı 600 ton (430 m³), toplam 
yaklaşık 75.000 ton (53.750 m³ ’tür.) 

 İşin adı Günlük miktar
Taşıma 

Uzaklığı  (m) 

a) 
Gelen kok kömürünün boşaltılması ve 
silolanması 

20 ton - 

b) Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması 250 ton 150 
c) Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması 20 ton 100 
d) Kuyruk yüklenmesi 100 ton - 

e) 
Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın 
alınması 

15 ton 300 

f) 
Pancar Analiz Laboratuarından çıkan günlük 
pancarın silolara taşınması 

6 ton 300 

g) Kireçtaşı posası taşınması 35m3  (50 ton) 
Büğdüz yolu üzerindeki 
Burdur Belediyesi çöp 
depolama sahası (13 km) 

h) Filtre toprağının taşınması 
275m3 (375 
ton) 

Büğdüz yolu üzerindeki 
Burdur Belediyesi çöp 
depolama sahası (13 km) 

ı) Taş, kum ve otun taşınması 15 m3 (25ton) 
Büğdüz yolu üzerindeki 
Burdur Belediyesi çöp 
depolama sahası (13 km) 

j) Pancar toprağı 
105m3(150 
ton) 

Burdur Belediyesi arıtma 
tesisi içerisinde bulunan 
çiçek toprağı döküm sahası 
(2,8 km) 

k) Yaş ve sıkılmış küspe 
5000 ton 
(tahmini) 

Toplama yayma stoklama 
araçlara yükleme ve 
satılamayacak durumdaki 
çürük küspenin Büğdüz 
yolu üzerindeki Burdur 
Belediyesi çöp depolama 
sahası (13 km) 
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b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye Çöp Döküm Yeri  
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu  
b) Tarihi ve saati : 15.09.2022 Perşembe Günü Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 250,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler 15.09.2022 Perşembe Günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (15.09.2022 Perşembe Günü saat 14:30) yeniden teklif alınması (açık eksiltme 
ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir. 

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

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 
8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilebilir, kısmi teklife açık değildir. 
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
    10407/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 01/06/2022 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/08/2022 tarih ve 1520 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Atakent Mahallesi imarın 45702 adanın güneyinde bulunan yeşil alan 
içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 
05/09/2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 10477/1-1 

—— • —— 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Sıra 

No 
Fakülte 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama 

1 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 

Ön Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans, Yüksek 

lisans ve Doktorasını 

Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi alanında 

yapmış olmak 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 05.09.2022 

Son Başvuru  

Tarihi: 20.09.2022 

— 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro 

İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer 

öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik 

belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital 

kopya (USB) olarak ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ: 

Basılı olarak hazırlanan dosyada yer alan tüm belgelerin her bir dijital (USB) dosyada da 

bulunması gerekmektedir. 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik 

Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 

değerlendirmeye alınmaktadır. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana 

gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU İÇİN;  

BAŞVURU ADRESİ 

Başvurular, ilgili akademik birimlere yapılmaktadır. Üniversitemizin web sitesindeki 

ilanlardan birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir. 

 10414/1-1 

—— • —— 
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2022-03 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek 

lisans ile doktora mezun belgeleri, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, 

özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel 

eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden 

(http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla 

müracaat edecektir. 

- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına 

Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden 

Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) 

adet doldurarak her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde çevrimiçi başvuru 

sistemine yüklenecektir. 

- Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat 

(KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken 

Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web 

sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. 
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- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet 

üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten 

alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu 

saat 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından 

çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca 

yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET *ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

Fen 

Fakültesi 
Matematik Topoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Matematik alanında doktora yapmış 

olmak. Son üç (3) takvim yılında Web 

of Science (SCI, SCI-Expanded) 

kapsamındaki dergilerde Topoloji 

alanında yayımlanmış en az dört (4) 

makalesi bulunmak. 

Spor 

Bilimleri 

Fakültesi 

Spor 

Yöneticiliği 

Spor 

Yönetim 

Bilimleri 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimini Spor 

Yönetim Bilimleri/Spor Yöneticiliği 

alanında yapmış olmak. Sporda 

girişimcilik ve gönüllülük konuları 

üzerine çalışmalarda bulunmak. Son 

üç (3) takvim yılında Web of Science 

(SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI) 

kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

en az bir (1) makalesi bulunmak. 

Kurum dışı fonlarca desteklenen en az 

bir (1) ulusal veya uluslararası projede 

görev almış/alıyor olmak. 

*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde, son üç takvim yılı (2019, 

2020, 2021) ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası 

almış olan yayınlar kabul edilecektir. 

    10503/1-1 



5 Eylül 2022 – Sayı : 31944 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih 
ve 27097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 05.10.2022 tarihinde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet 
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

İş Tanımı Adet Aylık Brüt Sözleşme Ücret Katsayısı Tavanı Çalışma Süresi 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 

(Web) 
2 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 

Bilgi Güvenliği Uzmanı 1 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 

ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına 
(KPSS) ait KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 
adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel 
şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar 
arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim 
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. Sıralamaya göre son sırada 
aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul 
edilecektir. 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

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

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

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

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını 
geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 
(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) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı 
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim 
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir) 
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e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak, 
g) Süresi içinde başvurmak. 
ğ) Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (WEB) (2 Kişi - 2,0 Katına Kadar) 
1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine 

sahip olmalıdır. 
2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım 

ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir. 
3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hâkim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme 

süreçlerine dahil edebilmelidir. 
4. Çok katmanlı yazılım mimarisi ve SOA hakkında deneyimli olmalıdır. 
5. Nesneye Yönelik Programlama (OOP) mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun 

kodlama yöntemlerini seçebilmelidir. 
6. Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve bunları 

yazılım içerisinde doğru biçimde kullanabilmelidir. 
7. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans 

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 
8. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir. 
9. İleri seviyede PHP diline hâkim olmalı ve en az 500 (beş yüz) kullanıcılı proje 

geliştirdiğini belgelendirmelidir. 
10. Restful, SOAP gibi web api teknolojilerine iyi derecede hakim olmalıdır. 
11. Vue.JS veya React JS kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
12. Node.Js kullanarak sunucu tarafında çalışan javascript uygulamaları yazabilmelidir. 
13. Microsoft SQL, PostgreSQL, MariaDB ve NoSQL veri tabanlarından biri hakkında 

iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır. 
14. GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli 

olmalıdır. 
15. Kubernetes veya Docker gibi sanallaştırma ortamlarında yazılım geliştirme yapabilmelidir. 
16. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır. 
17. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
18. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
19. Dokümantasyona ve düzenli raporlamaya önem vermeli, yoğun iş temposuna uyum 

sağlayabilmelidir. 
20. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
21. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır. 
22. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 
BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi - 2,0 Katına Kadar) 
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 3000 (üç bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı veya Network Uzmanı 
olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 
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2. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event 

Management) konularında tecrübe sahibi olmak, 

3. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, 

antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, 

4. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware 

veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 

5. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 

6. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri 

hakkında bilgi sahibi olmak, 

7. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

8. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak, 

9. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek, 

10. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi 

yapabilmek, 

11. Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları 

doğrulayabilmek, 

12. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi 

sahibi olmak, 

13. Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak, 

14. Ağ haritalaması yapabilmek, 

15. Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara 

sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak, 

16. Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri 

tabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek, 

17. Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) eğitimi almış olmak tercih sebebidir, 

18. Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

19. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

20. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 

SINAV KONULARI 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Web) 

PHP Programlama Dili, SQL, GIT, Javascript, Html, Css, jQuery, 

Nesne  yönelik programlama tasarım ve araçları, Katmanlı yazılım 

mimarisi, Yazılım Geliştirme metodolojileri. 

Bilgi Güvenliği Uzmanı 
Kali Linux, Linux Server, SAN Anahtarlama, Python Script ve 

Bash Script, Sanallaştırma Sistemleri, Sızma Testleri 

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 

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

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

belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında 

sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, 

yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır. 
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III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
Adaylar başvurularını 05.09.2022 - 19.09.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

ilan.comu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen 
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece 
online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler 
yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen 
şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online 
olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce 
adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.) 

Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine 
başvurulabilecektir. 

-Başvuru için sisteme yüklenmesi gereken belgeler; 
1. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine bildiğine ilişkin belge veya belgeler, 

(Transkript belgesi de kabul edilecektir.), 
2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve 
ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (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.), 

3. Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla 
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge, 

4. Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş, 
5. Varsa KPSS sonuç belgesi 
6. Varsa Yabancı Dil Belgesi 
7. Adli Sicil Belgesi: Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet 

çıktısı kabul edilmektedir. 
8. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: QR kodunu içeren 

e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 

üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında 
bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek 
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu 
olacaktır. 

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen (taslak) hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli 

Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS 
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dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre 

belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Her bir başvuru grubu için 

ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım 

yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Üniversitemiz tarafından 

gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı 

olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate 

alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 

(sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Yukarıdaki değerlendirmeye göre yazılı sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar 

23.09.2022 tarihinde personel.comu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı/uygulama sınavı 05.10.2022 saat 09:00’da, sözlü sınav 05.10.2022 tarihinde saat 

14:30’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (Terzioğlu yerleşkesi Turizm Fakültesi 4. Kat 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası) yapılacaktır. 

VI. SINAV ŞEKLİ 

Yapılacak sınavlar yazılı/uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. SINAVLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü 

puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit 

edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı 

kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 07.10.2022 tarihinde personel.comu.edu.tr 

sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VIII. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 

mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının 

(belirlenen ücret tavanı 16.277,45 ₺’dir. Alınacak Adaylar belirlenen tavan ücretinin 2 (iki) katı 

alacaktır.) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak 

Üniversitemiz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 

yetkilidir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, 

yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır. 

IX. DİĞER HUSUSLAR 

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 

ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

İlan olunur. 10296/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 
1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar 
uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü 
sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK 
tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. 

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr 
adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim 
Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından 
online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 
hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi 
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr 
adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim 
Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından 
online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 
hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi 
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde 
bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi 
kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online 
olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 
(dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel 
dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Programları 
ve Öğretim 

Doçent 1 1 

Doktorasını ilgili alanda yapmış 
olmak. Bireyselleştirilmiş öğretim 
sistemleri konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını Eğitim Programları ve 
Öğretim alanında yapmış olmak. 
Sosyobilimsel yaklaşımlarla öğretim 
programlarının değerlendirilmesi 
konusunda çalışmaları bulunmak. 

İlahiyat 
Fakültesi 

İslam Hukuku 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını ilgili 
alanda yapmış olmak.İlk dönem 
Hanefilik ile İslam Hukuk Felsefesi 
konusunda çalışmaları bulunmak. 

Tefsir 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını ilgili alanda yapmış 
olmak. Sahabe dönemi tefsiri ve 
filolojik tefsir konularında çalışmaları 
bulunmak. 
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İnsani ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yakınçağ Tarihi 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Doktorasını ilgili alanda yapmış 
olmak. Osmanlı döneminde şer'iyye 
sicilleri üzerine çalışmaları bulunmak. 

Yeni Türk Edebiyatı 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

2 1 
Doktorasını ilgili alanda yapmış 
olmak. Romanda eğitim konusunda 
çalışmaları bulunmak. 

Fen Fakültesi 

Nükleer Fizik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesı̇ 

1 1 

Doktorasını ilgili alanda yapmış 
olmak. Yapay sinir ağları ile deprem 
tahmini konusunda çalışması 
bulunmak. 

Fizikokimya 
Doktor 

Öğretim 
Üyesı̇ 

1 1 

Kimya lisans mezunu olmak. 
Doktorasını ilgili alanda yapmış 
olmak. Şekil hatırlamalı polimerler 
üzerine çalışmaları bulunmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Uygulamalı Jeoloji 
Doktor 

Öğretim 
Üyesı̇ 

1 1 

Jeoloji Mühendisliği lisans mezunu 
olmak. Doktorasını Uygulamalı Jeoloji 
alanında yapmış olmak. Baraj ve tünel 
jeolojisinde sayısal analiz 
yöntemlerinin kullanımı üzerine 
çalışmaları bulunmak. 

Mekanik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesı̇ 

1 1 

Doktorasını Makine Mühendisliği 
Anabilim Dalında yapmış olmak. 
Balistik zırh malzemeleri konusunda 
çalışmaları bulunmak. 

Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları 
(Gastroenteroloji) 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 
olmak. Gastroenteroloji yan dal 
uzmanı olmak. Son bir eğitim yılı 
döneminde tıp fakültesinde lisans 
düzeyinde ders vermiş olmak. 

İç Hastalıkları 
(Romatoloji) 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 
olmak. Romatoloji yan dal uzmanı 
olmak. Son bir eğitim yılı döneminde 
tıp fakültesinde lisans düzeyinde ders 
vermiş olmak. 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Uçak Bakım ve 
Onarım 

Profesör 1 1 

Makine Mühendisliği lisans mezunu 
olmak. Malzeme Bilimi alanında 
doçentliğini almış olmak. Seramik 
kaplamalar ve metal şekil verme 
konularında çalışmaları bulunmak. 

Veteriner 
Fakültesi 

Veterinerlik Gıda 
Hijyeni ve 
Teknolojisi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını Veterinerlik Gıda Hijyeni 
ve Teknolojisi Anabilim Dalında 
yapmış olmak. Postbiyotikler 
konusunda çalışmaları bulunmak. 

Veterinerlik Viroloji 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Doktorasını Viroloji Anabilim Dalında 
yapmış olmak. DNA aşıları konusunda 
çalışmaları bulunmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Hemşireliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Doktorasını ilgili alanda yapmış 
olmak. Yenidoğanlarda uyku ve stres 
konularında çalışmaları bulunmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını işletme alanında yapmış 
olmak. Örgüt yapıları ve örgütsel 
davranış konularında çalışmaları 
bulunmak. 

    10380/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. 

Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğinehttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan 

duyurular / formlar kısmından ulaşılabilir.), 
2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu ( Örneğine 

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, 
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı 

veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından 
ulaşılabilir), 

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,( https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ 
adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) (https://personel. 
istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
10. Kimlik Fotokopisi 
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet), 
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e-
Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

14. İlanın bir adet fotokopisi. 
15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 

6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme 
dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.) 

USB içerikleri: 
-Başvuru dilekçesi (imzalı), 
-Özgeçmiş ve yayın listesi, 
-Yabancı Dil Belgesi, 
-Diplomalar, 
-Doçentlik Belgesi, 
-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu, 
-Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu 
-Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri 

ayrıca belirtilmelidir.) 
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Açıklamalar: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
4. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 

yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır. (Bilgisayar ve 
Bilişim Teknolojileri Fakültesi ve İslam Tetkikleri Enstitüsü için Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.) 

5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
15. (onbeşinci) gündür. 

6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, 
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi ve İslam Tetkikleri Enstitüsü için ise İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz 
sorumlu değildir.) 

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar 
kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire 
Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir. 

9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 
yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 
üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi 
ve İslam Tetkikleri Enstitüsü için sadece Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) 
Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri 
değerlendirmesine alınmaz. 

10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 
21.03.2022 tarihli, E.20148 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 
16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla ve 15.08.2022 tarihli, E.57078 sayılı 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 03.08.2022 tarihli Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde 
yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir. 



5 Eylül 2022 – Sayı : 31944 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 05.09.2022 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ  : 19.09.2022 (mesai saati bitimi itibariyle) 
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Göz Hastalıkları 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Kardiyoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

HUKUK FAKÜLTESİ 

Milletlerarası Özel Hukuk 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Klasik Arkeoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Eskiçağ Tarihi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

FEN FAKÜLTESİ 

Cebir ve Sayılar Teorisi PROFESÖR 1 
Sayılar Teorisi alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Temel ve Endüstriyel 

Mikrobiyoloji 
PROFESÖR 1  

Matematiksel Fizik PROFESÖR 1  

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

Üretim Yönetimi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Üretim ve Tedarikte Sürdürebilirlik 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi PROFESÖR 2  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Sinema 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Kur'an-ı Kerim Okuma ve 

Kıraat İlmi 
DOÇENT 1  

Tefsir DOÇENT 1  

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İç Mimarlık PROFESÖR 1  

İç Mimarlık 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Mimarlık 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

DEVLET KONSERVATUVARI 

Tiyatro PROFESÖR 2  

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ 

Denizel Çevre PROFESÖR 1  

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

Avrasya Siyasi,Sosyal, 

Ekonomi ve Kültür 

Araştırmaları 

DOÇENT 1 
Türk-Yunan İlişkileri üzerine bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Avrasya Siyasi,Sosyal, 

Ekonomi ve Kültür 

Araştırmaları 

DOÇENT 1 
Afrika ve İran üzerine bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Avrasya Siyasi,Sosyal, 

Ekonomi ve Kültür 

Araştırmaları 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

HAVACILIK PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

Havacılık Psikolojisi PROFESÖR 1  

ULUSLARARASI SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ENSTİTÜSÜ 

Soykırım Araştırmaları DOÇENT 1  

İSLAM TETKİKLERİ ENSTİTÜSÜ 

İslam Araştırmaları 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
İslam Siyaset Düşüncesi alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

DUYURULUR. 
    10415/1-1 
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve 
Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları 
ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. 

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, 
doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik 
kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı 
teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet CD/DVD/USB 
eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet 
belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, 
daimî statüde görev yapacaklardır. 

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, 
doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik 
kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı 
teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/USB 
eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet 
belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimî 
statüde görev yapacaklardır. 

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma 
özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. 
kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet 
dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/ 
USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet 
belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından 
denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar; 
- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına 

sahiptir. 
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 

kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 
- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin           

3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu 
tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp 
taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı 
tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir. 

- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından 
muadil kabul edilen bir yabancı dil sınavlarının birinden asgari 55 (Elli Beş) puan aldıklarını 
belgelemeleri gerekmektedir. 

- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans, 
doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya 
karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir. 
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- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan 
puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

Başvuru Süresi ve Yeri: 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 

Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire 
Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. 
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 

SIRA 

NO 
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET 

1 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Dr. Öğr. Üyesi

1
 5 1 

2 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Dr. Öğr. Üyesi

2
 1 1 

3 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi

3
 1 1 

4 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi

4
 4 1 

5 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi

5
 1 1 

6 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Dr. Öğr. Üyesi

6
 1 1 

7 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları 
Prof.

7
 1 1 

8 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları 
Dr. Öğr. Üyesi

8
 1 1 

9 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Dr. Öğr. Üyesi

9
 3 1 

10 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi

10
 5 1 

11 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji Dr. Öğr. Üyesi

11
 1 1 

12 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi
12

 5 1 

13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Dr. Öğr. Üyesi

13
 3 1 

14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Dr. Öğr. Üyesi

14
 3 1 

15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 

Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

Dr. Öğr. Üyesi
15

 3 1 

16 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi
16

 5 1 

17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi
17

 1 1 

18 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi
18

 1 1 

19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi
19

 2 1 

20 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi
20

 2 1 

21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Dr. Öğr. Üyesi
21

 5 1 



5 Eylül 2022 – Sayı : 31944 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

22 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Anatomi Dr. Öğr. Üyesi
22

 5 1 

23 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Biyofizik Doç. Dr.
23

 1 1 

24 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi
24

 5 1 

25 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

Dr. Öğr. Üyesi
25

 5 1 

26 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Biyoloji Doç. Dr.
26

 1 1 

27 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi
27

 5 1 

28 
Edebiyat 
Fakültesi 

Antropoloji 
Sosyal ve Kültürel 

Antropoloji 
Dr. Öğr. Üyesi 

28
 4 1 

29 
Edebiyat 
Fakültesi 

Fars Dili ve 
Edebiyatı 

Fars Dili ve 
Edebiyatı 

Dr. Öğr. Üyesi 
29

 1 1 

30 
Edebiyat 
Fakültesi 

Sanat Tarihi Genel Sanat Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 
30

 3 1 

31 
Edebiyat 
Fakültesi 

Sanat Tarihi 
Türk İslam Sanat 

Tarihi 
Dr. Öğr. Üyesi 

31
 3 1 

32 
Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji 
Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
Dr. Öğr. Üyesi 

32
 1 1 

33 
Edebiyat 
Fakültesi 

Süryani Dili ve 
Edebiyatı 

Süryani Dili ve 
Edebiyatı 

Prof.
33

 1 1 

34 
Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih Yakınçağ Dr. Öğr. Üyesi 
34

 3 1 

35 
Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih Yakınçağ Dr. Öğr. Üyesi 
35

 3 1 

36 
Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Yeni Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 
36

 3 1 

37 
Edebiyat 
Fakültesi 

Felsefe 
Sistematik Felsefe 

ve Mantık 
Dr. Öğr. Üyesi 

37
 2 1 

38 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İktisat İktisat Politikası Dr. Öğr. Üyesi 

38
 2 1 

39 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İktisat İktisat Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 

39
 5 1 

40 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme Üretim Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 

40
 3 1 

41 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Dr. Öğr. Üyesi
41

 3 1 

42 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 
İlişkiler 

Siyaset Bilimi Dr. Öğr. Üyesi
42

 3 1 

43 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi

43
 5 1 

44 Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
Dr. Öğr. Üyesi

44
 5 1 

45 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi
45

 5 1 

46 
Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bina Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi

46
 5 1 
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AÇIKLAMALAR 
1 Tıpta uzmanlık eğitimini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında tamamlamak. Zor 

hava yolu yönetimi alanında çalışmaları olmak. 
2 Tıpta uzmanlık eğitimini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında tamamlamak. 
3 Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Cerrahisi alanında tamamlamak. 
4 Tıpta uzmanlık eğitimini Genel Cerrahi alanında tamamlamak. 
5 Tıpta uzmanlık eğitimini Göz Hastalıkları alanında tamamlamak, Punktum tikaclarinin 

etkinliği ile ilgili çalışma yapmış olmak. 
6 Tıpta uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamak. 
7 Kulak Burun Boğaz alanında doçentlik unvanı almış olmak. 
8 Tıpta uzmanlık eğitimini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında tamamlamak. 

Subklinik sinüzitin timpanoplatiye etkileri üzerine çalışmaları olmak. 
9 Tıpta uzmanlık eğitimini Ortopedi ve Travmatoloji alanında tamamlamak. 
10 Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Patoloji alanında tamamlamak. 
11 Tıpta uzmanlık eğitimini Üroloji alanında tamamlamak. 
12 Tıpta uzmanlık eğitimini Acil Tıp alanında tamamlamak. Ortopedik acillerle ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 
13 Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamak. İyi 

Klinik Uygulamalar alanında eğitimler almış olmak 
14 Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamak. 
15 Tıpta uzmanlık eğitimini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında 

tamamlamak. Vankomisin dirençli enterokok bakteriyemisi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
16 Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Tıpta uzmanlık eğitimini Halk Sağlığı alanında 

tamamlamak. 
17 İç Hastalıkları Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı olmak. 
18 Tıpta Uzmanlık Eğitimini İç hastalıkları alanında tamamlamak. 
19 Tıpta uzmanlık eğitimini Kardiyoloji alanında tamamlamak. Elektrofizyolojik işlemler 

ile ilgili eğitim almış olmak. 
20 Tıpta uzmanlık eğitimini Kardiyoloji alanında tamamlamak. 
21 Tıpta uzmanlık eğitimini Farmakoloji alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü (Tıp)'ta Farmakoloji Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. HPLC yöntemiyle 
çalışmalar yapmış olmak. 

22 Tıpta uzmanlık eğitimini Anatomi alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü (Tıp)'ta Anatomi Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. Deneysel kemik doku 
çalışmalar yapmış olmak. 

23 Tıpta uzmanlık eğitimini Biyofizik alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü (Tıp)'ta Biyofizik Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. İlgili alanda doçentlik 
unvanı almış olmak. 

24 Tıpta uzmanlık eğitimini Fizyoloji alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü (Tıp)'ta Fizyoloji Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. İskemik inme konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

25 Tıpta uzmanlık eğitimini Histoloji ve Embriyoloji alanında tamamlamak veya Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. 
Elektron mikroskobu ile çalışmalar yapmış olmak. 

26 Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Biyoloji alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü (Tıp)'ta Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. İlgili alanda 
doçentlik unvanı almış olmak. 
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27 Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tamamlamak veya Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Tıbbi Mikrobiyoloj Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. 
28 Doktorasını Sosyal Antropoloji alanında yapmış olup çok türlü Etnografi ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 
29 Doktorasını Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, 13-14. yüzyıllar bağlamında 

Farsça gazel incelemesi, din, tasavvuf, rüya ve tabirname konularıyla ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 
30 Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olup, Kırsal konut mimarisi ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 
31 Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olup, İslam resim sanatı ve resimli el 

yazmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak. 
32 Siyaset Sosyolojisi ve Cumhuriyet Dönemi Siyasal Tarih ve Kimlik Oluşumu alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 
33 Süryani dili, tarihi ve kültürü alanında araştırmalar yapmış olmak ve bu alanda eserler 

yazmış olmak. 
34 Doktorasını Tarih alanında yapmış olup Osmanlıda Nasturiler ve devletle ilişkileri 

hakkında çalışma yapmış olmak. 
35 Doktorasını Tarih alanında yapmış olup Osmanlı hâkimiyetindeki Durziler ve 

Marunîler hakkında çalışma yapmış olmak. 
36 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup Cumhuriyet Dönemi Türk 

romanı ve şiirinde din konusuyla ilgili çalışma yapmış olmak. 
37 Doktorasını Felsefe alanında yapmış olup çağdaş mantık uygulamaları ve zaman 

mantığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
38 Doktorasını İktisat alanında yapmış olup dış ticaret liberalizasyonun ve işsizlik 

arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 
39 Doktorasını İktisat alanında yapmış olup Yeni Keynesyen model üzerine çalışma 

yapmış olmak. 
40 Doktorasını İşletme alanında yapmış olup Diferansiyel gelişim algoritması ve değişken 

komşuluk arama algoritması konularında bilimsel çalışma yapmış olmak. 
41 Doktorasını İslam İktisadi ve Hukuku alanında yapmış olup Liderlik ve küreselleşme 

çok uluslu şirketler ile ekonomik bağımlılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
42 Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmış olup Çatışma çözümü 

ve siyaset felsefesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
43 Doktorasının İşletme alanında yapmış olup Sağlık hizmetleri pazarlaması, kişisel 

markalama coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması alanlarında akademik çalışma yapmış olmak. 
44 Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yapmış olup Web of Science 

Endekslerinde taranan dergilerde gastronomi alanında yayınları olmak. 
45 Doktorasını Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup Kültür 

Turizmi alanında çalışmalar yapmış olmak. 
46 Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olup Geleneksel konut ve Vernaküler mimari 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

(*Tıp Mezunu olup ilgili alanlarda Doktorasını tamamlamış adaylarda, ayrıca yüksek 

lisans yapma gerekliliği bulunmamaktadır.) 

    10502/1-1 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-2) 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) 

fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın 25 

Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen sözleşmeli 

personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’inci maddesinin 

(b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas 

alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

1. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

1.1. Başvuru takvimi; 

Başvuru Başlangıç Tarihi 05.09.2022 

Son Başvuru Tarihi 19.09.2022 (mesai bitimi) 

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 26.09.2022 

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 03.10.2022 

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri 04.10.2022 – 10.10.2022 

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

1.2. Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri 

eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir 

Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, 

Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

1.3. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya 

nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın 

kendisi sorumludur. 

1.4. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları 

Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır. 

1.5. Asıl olarak yerleşen ve sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; Nihai 

Değerlendirme Sonuçlarının https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren 

başvuru takviminde belirtilen evrak teslim tarihleri içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları 

tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre 

içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. İşe 

başlamak için gerekli evraklar nihai değerlendirme sonuç ilan tarihinde duyurulacaktır. 

1.6. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

1.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup 

kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

1.8. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 3251 ve +90 (386) 280 4177 

telefon numaralarından bilgi alabilecektir. 
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2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR 

İlan 

Kodu 

Pozisyon 

Adı 
Öğrenim Cinsiyet 

KPSS 

Puan 
Adet Aranılan Şartlar 

Görev 

Tanımı/Açıklamalar 

2022-12 

Koruma 

ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Lisans Erkek 

KPSS-P3 

(En az 65 

puan) 

5 

- Üniversitelerin Lisans 

programlarından mezun olmak, 

- İlana son başvuru tarihi; yerleşen 

adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle 

geçerlilik süresi 

dolmamış silahlı/silahsız Özel 

Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına 

sahip olmak 

- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10’uncu maddesinde yer 

alan şartları taşımak, 

- Vardiyalı çalışmaya engel 

durumu bulunmamak, 

- Koruma ve Güvenlik görevini 

devamlı yapmasına engel 

olabilecek psikiyatrik hastalığı 

bulunmamak, bedensel engelli 

olmamak, şaşılık, körlük, topallık, 

işitme kaybı, yüz çehresinde sabit 

eser, uzuv noksanlığı, kekemelik 

ve benzeri engeller bulunmamak, 

(Atamaya hak kazanma 

durumunda tam teşekküllü 

hastaneden heyet raporu 

istenecektir.) 

- Vücutta görünecek şekilde 

dövmesi bulunmamak, 

- 170 cm’den kısa olmamak, 

- Belgelendirmek kaydıyla beden 

kitle endeksi 18,00 (dahil) ile 28,00 

(dahil) arasında olmak, 

- 19.09.1987 ve sonrası doğumlu 

olmak, 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (P3) en az 65 puan 

almış olmak. 

- Bu pozisyonda 

vardiya 

uygulanmaktadır. 

- Üniversitemiz İdari ve 

Mali İşler Daire 

Başkanlığına bağlı 

olarak Özel Güvenlik 

Birimi tarafından farklı 

yerleşkelerde (ilçeler 

dahil) ihtiyaca göre 

görevlendirilecektir. 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 5 Eylül 2022 – Sayı : 31944 

 

3. BAŞVURUYA VE ATAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

3.1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen 

şartları taşıması gerekmektedir. 

3.2. Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması 

gerekmektedir. 

3.3. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme 

yapılacaktır. 

3.4. Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almıyor olmaları gerekmektedir. 

3.5. Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir. 

3.6. 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; KPSS P3 puan türü dikkate alınacaktır. 

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler; 

- Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi, 

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır) 

- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

- Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten 

alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 

Askerlikten Muaf olanların bu durumlarına ilişkin belgelerini ve başvurdukları 

pozisyonda belirtilen görevleri yapabileceklerine ilişkin ayrıntılı olarak Sağlık Kurulu Raporu alıp 

ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Adli Sicil Kaydı 

var ise; 657 sayılı Kanuna göre çalışmaya engel olmadığına ilişkin belge eklenmelidir. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; geçerli “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın 

aslı veya onaylı örneği  

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi 

içerisinde alınmış olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy 

uzunluğu ile Beden Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) 

Engelli raporu bulunan adayların başvurdukları pozisyonda belirtilen görevleri 

yapabileceklerine ilişkin ayrıntılı olarak Sağlık Kurulu Raporu alıp ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 

özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan 

sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. 
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- İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 

adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları 

tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 

- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 

tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 

edemeyecektir. 

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir 

ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması 

sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır. 

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden İşe Alınma” başlıklı 

Ek 1’inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 

içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 

kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 

hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet 

etmek zorundadır. 

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme 

yapma hakkına sahiptir. 

6. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. 

- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup 

kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

    10478/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

NOT: 4/9/2022 tarihli ve 31943 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Orta Vadeli

Program (2023-2025)’ın Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.

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.


