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YÖNETMELİKLER

Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEHMET GENÇ İKTİSAT TARİHİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat

Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi Çalışmaları Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Toplumsal, ekonomik, siyasi süreçleri tarihsel belge ve verilerle derinlemesine ince-

leyerek, sosyal ve iktisadi hayatın keşfedilmemiş veya araştırmalara konu olmuş yönlerine ışık
tutmak, bu yolla planlama, uygulama, akademik araştırma sürecine katkı yaparak Türkiye ve
uluslararası düzeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmak.

b) Farklı disiplinler içindeki metot, teknoloji ve çalışmaları takip etmek; bu alanlarda
disipliner ve disiplinler arası yeni araştırmalar organize etmek; iktisat tarihi ve güncel boyut-
larıyla ilgili araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve akademik toplantılar tasarlamak.

c) İktisat tarihi ve ilgili diğer disiplin alanlarında ulusal ve uluslararası literatürü takip
etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı
kurmak.

ç) İktisat tarihi alanında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile bir-
likte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Kamu ve özel kurumlar ve kişilere iktisat tarihi alanı çerçevesinde toplumsal, kültü-

rel, iktisadi, tarihsel, coğrafi alan içeren araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler ko-
nusunda danışmanlık yapmak.
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b) Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlen-
dirmek.

c) İktisat tarihi ile ilgili Merkezin amaçlarında belirtilen konularda projeler tasarlamak,
geliştirmek ve uygulamak.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslar arası resmi
ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak
araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu proje-
lere kaynak oluşturmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu
amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak;
bu amaçla yapılan yayınları desteklemek.

e) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak;
ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik
etmek, program ve dersler açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yap-
mak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller
düzenlemek.

ğ) İktisat tarihi araştırmaları ile ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak
ve uygulamak, katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

h) İktisat tarihi araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenle-
mek.

ı) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri
üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

i) Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışmak şartı ile yurt içi ve yurt dışından araş-
tırmacı kabul etmek.

j) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda

çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir.
Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman
yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı
durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.
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ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-
zışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek en az dört üye ve Müdürden oluşur.
Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü
ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu
ile alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı belirler.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversite içinden veya dışından

önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen ve iki yıl süre ile görevlendirilen en az beş
üye ile Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere toplam en fazla on iki üyeden oluşur.          

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1)  Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.
b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağla-

mak.
c) Yılda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Mer-

kezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma

alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim
Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FİLYOS SÜRDÜRÜLEBİLİR

KALKINMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos
Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdü-
rülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sürdürülebilir kalkınma konularında Filyos ve çev-
resiyle ilgili olarak yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma
faaliyetleri yürütmek ve bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri kamuoyu
ile paylaşarak toplumun yararına uygulamaya konulmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde sürdürülebilir kalkınma alanında farklı bölümlerde mevcut

olan araştırma potansiyelini kullanarak disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin başlatılmasını,
koordine edilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

b) Filyos ve sürdürülebilir kalkınma alanında çalıştaylar, söyleşiler, seminerler, konfe-
ranslar ve kongreler düzenlemek.
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c) Konu ile ilgili araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, Üni-

versite içi ve dışı paydaşlarla iş birliğini geliştirmek.

ç) Konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerden Üniversite

personeli ve öğrencilerini haberdar etmek ve katılımlarını sağlamak.

d) Endüstri ve Üniversite arasında bilgi değişimine olanak sağlayacak bir  ortam hazır-

lamak.

e) Sürdürülebilir kalkınmada karar verme mekanizmalarını kullanarak, bütünleşmiş

kaynak korumasına dair bölgesel stratejiler, planlar ve programlar geliştirmek.

f) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üni-

versitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle mü-

dür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkez çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm

etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rek-

töre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, çalıştay, söyleşi, seminer,

konferans ve kongre gibi faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştır-

mak.

b) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin faaliyetlerle ilgili isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yü-

rütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

f) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

g) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8180 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8219 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8223 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı “4 kalem Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

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

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek 

olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise 

iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve 

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

3. Teklifler, 20.09.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 

No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 8205/1-1 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı Veri Depolama 

Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler,  15.09.2021  günü,  saat  12.00’  ye  kadar  Genel  Müdürlüğümüz,  III  Nolu  

Satınalma Daire  Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile  teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile  postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları 

açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler 

incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit 

edilenlerin, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen teklifler  aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 8206/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kahramanmaraş İli Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyemize ait olan İlçemiz Hayrullah Mahallesi 8683 ada 9 

nolu parselde kayıtlı 9722,64 m² yüzölçümlü tam parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup 
25/08/2021 tarihli ve 2021/684 sayılı Belediyemiz Encümen Kararma istinaden satılacaktır. 

2. İhalesi 22 EYLÜL 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de Cumhuriyet Man. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Bulvarı No:134A Onikişubat/Kahramanmaraş' adresinde bulunan Belediye 
Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla" yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 5.833.584,00 TL (Beş milyon 
sekiz yüz otuz üç bin beş yüz seksen dört TL) Geçici Teminat Bedeli 176.000,00 TL (Yüz yetmiş 
altı bin TL) olup. geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. 

4. Söz konusu parsel imar planında KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIMA ALAN E=l ,00 
Yençok=8 KAT olarak tanımlanmakladır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 

5. İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1, Karar pulu binde 5.69. tapu harcı ve 
gazete ilan bedeli) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL ( Yüz TL) bedel ile İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünde Emlak İstimlak Servisinden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 
12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine teklif zarflarını teslim 
etmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2021 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye'de ikamet etmeyenlerin. Tebligat için adres beyanı. (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi. (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa. Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü. (Gerçek 

Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi: iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi) 

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge. (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname. Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri. (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü. (Tüzel 
Kişi) 

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu. 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge. 
8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 8162/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Sümer Mahallesinde bulunan 17396 ada 3 parsel no.lu, 

5.993,08 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında "Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı" olan 

taşınmazın Hazine hissesine düşen 4.678,90 m² si için tahmin edilen bedeli 12.856.542,00 TL, 

geçici teminat miktarı 3.214.135,50 TL'den 30/09/2021 tarihinde saat 13:30’da 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri 

Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek komisyon 

huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır. 

1-İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde 

ücretsiz görülebilir. 

2-İhaleye katılmak isteyenlerin; 

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)  

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,  

ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 

veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban 

TR690001000117000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı 

belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat 

mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin 

yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya 

bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile 

geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz], 

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde 

belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
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kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, vekaleten gireceklerin noter onaylı 

vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. 

3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak 

verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. 

maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. 

4-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede, tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı 

Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde hazırlanarak; İhale saatine kadar 

Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. İstekliler ihale saatine kadar İhale 

Komisyonuna ulaşması kaydıyla, teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, 

postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti 

Hazineye ait taşınmazlarının satışı K.D.V.’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri ve bu 

işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan 

taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. 

6- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep 

edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de 

dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit 

taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir.  

7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak 

hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 

Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on 

binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 

8- İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları 

gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve 

çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına 

uymaları önem arz etmektedir. 

9- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10- Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği 

gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir." Adres: 

Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR Tel: 0 (222)230 39 54  

İLAN OLUNUR. 

 8168/1-1 
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SAHA SORUMLUSU İSTİHDAMI DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 

Proje No:P171543 

Başvuru Numarası: CS3.1-10 

1.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı 

Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile 

Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje 

kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde 

kullandırılacaktır. 

2.Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam 

edilmek üzere İzmir iline 1 Saha Sorumlusu alınacaktır. Saha Sorumlusu Proje süresince Ekim 

2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin 

ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık 

olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, Ekim 2021’de başlatılması 

planlanmaktadır. 

3.Aranılan Nitelikler: 

-Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans derecesi, 

-Uluslararası finanse edilen projelerde minimum 2 yıl deneyim, 

-Tercihen mülteci ve göç projelerindeki deneyim, 

-Korunmasız nüfuslarla, özellikle farklı ülkelerden çiftçiler ve işçiler dahil olmak üzere 

kırsal nüfuslardan gelen mültecilerle ilişki kurma becerisi, 

-Kamu kurumları, ortak kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar ve diğer paydaşlarla etkin bir 

şekilde çalışma deneyimi ve becerisi, 

-Diğer niteliklerin detaylarına İş Tanımı’ndan ulaşılabilir. 

4.Görev ve Sorumluluklar; 

-Çiftçilere erişim, Projeye çiftçi kaydı için Birim Kooperatifleri desteklemek; sözleşme 

imzalama ve işçi ve beceri gereksinimlerini belirlemek, 

-Profil oluşturma, işçi kayıt faaliyetleri ve eşleştirmeyi desteklemek, 

-Eğitimin çiftçilere ve işçilere verilmesini koordine etmek, 

-Projenin gerektirdiği şekilde görev ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için çiftçileri, 

işçileri ve hizmet sağlayıcıları (eğitim ve saha danışmanlığı) izlemek için nokta kontrolleri 

planlamak ve uygulamak, 

-Sahada oluşan sorunları tespit etmek, tanımlamak ve raporlamak, Saha Koordinatörünün 

belirlediği şekilde aksiyon almak, 

-Detaylı görev ve sorumluluklara İş Tanımı’ndan ulaşılabilir. 

5.Detaylı İş Tanımı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 

6.Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 20.09.2021 saat 18.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla ulaştırılması gerekmektedir. 

frit@tarimkredi.org.tr 

 8158/1-1 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 2021 – Sayı : 31591 

 



7 Eylül 2021 – Sayı : 31591 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 2021 – Sayı : 31591 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8224/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8225/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8190/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8182/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8183/1-1 



7 Eylül 2021 – Sayı : 31591 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8184/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8185/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8186/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8187/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8188/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8189/1-1 
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Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 

Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan 

türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama 

yoluyla memur alımı yapılacaktır. 

Sıra

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı

1 Şoför GİH 11 1 

*Otobüs Kaptanlığı, 

Otomotiv Teknolojisi, 

Bilgi Yönetimi Ön Lisans 

Programlarının en az 

birinden mezun olmak 

* En az D sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek/ 

Kadın 
P93 

En az 

55 

Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Şoför kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması 

gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 

a)Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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

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

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

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

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

a)İlan edilen Şoför kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve 

bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak, 

d) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Sınava girmek isteyen adaylar, www.cardakli.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin 

edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
kurumumuzca tasdik edilebilir) 

c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir), 

d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  
g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
h)Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak 

üzere fotokopisi, 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
•Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 18.10.2021–20.10.2021 tarihleri 

arasında yapılacaktır. 
•Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.cardaklı.bel.tr internet adresine 

gönderilebilecektir. 
•Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Nevzat Ayaz Mah. İstasyon Cd. No:33 

Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ Çankırı adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru 
sürecini tamamlayacaklardır. 

•Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

•Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

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

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından 
(http://www.cardakli.bel.tr) ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi 
internet sayfasından ( http://www.cardakli.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

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

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Şoför alımı için sözlü sınav yapılacak olup, 08.11.2021 tarihinde saat 09:30 da başlamak 

üzere, Başkanlığımız Hizmet Binasındaki adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav gün içerisinde 
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

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

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 
•Sözlü sınav; 
a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
d)Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sınavda değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır.  

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

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

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

İlan olunur. 8145/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, 
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-
yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 
kura ile yapılacaktır. 

A-GENEL ESASLAR 
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde 

(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı 
kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.  

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden 

başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. 
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik 
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.  
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmî kurumlardan 

alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda 
kaydetmeleri gerekmektedir. 

6) Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak 
ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile 
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere 
genel kura ile yerleştirilecektir. 

7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Eylül 2021 
Çarşamba – 27 Eylül 2021 Pazartesi saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura 
başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda 
bulunamazlar.  

8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat 
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve 
neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.  

9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu 
durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış 
olanların başvuruları kabul edilecektir.  

10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama 
tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. 

11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının 
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır. 

12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

13) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz 
sayılacaktır.  
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14) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar 
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları 
yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi 
iptal edilecektir. 

B-KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel 

şartları taşımaları gerekmektedir.  
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 

4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan 
eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti 
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler, 

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar 
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti 
Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler, 

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 
18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri 
yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,  

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık 
Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr 
üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda 
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını 
gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik 
ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini 
elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.) 

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi 
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını 
tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız 
sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.) 

C-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR 
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler, 
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımayanlar, 
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, 
5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde 

belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar, 
6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar, 
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi 

Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar 
dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.) 

8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim 
durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna 
göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal 
uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş 
tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul 
edilmeyecektir.)  
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D-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER 
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri 
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak 
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe. 
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır) 
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe. 
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet) 
e) Mal bildirim formu.  
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli. 
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında 
sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine 
dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.) 

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR 
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM 
EDECEKLERDİR.  

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR 
İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM 
EDECEKLERDİR. 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 

Çankaya/ANKARA  
İletişim: 0 (312) 585 10 00  
2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 

08 Eylül 2021 
Çarşamba– 14 Eylül 

2021 Salı Saat 18:00’e 
kadar 

PBS üzerinden başvuruların yapılması 

2 22 Eylül 2021 Çarşamba Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 

3 
22 Eylül 2021 Çarşamba 
– 24 Eylül 2021 Cuma 

Saat 18:00’e kadar 

İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının 
PBS üzerinden alınması 

4 29 Eylül 2021 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 

5 
30 EYLÜL 2021 

PERŞEMBE 
KURA TARİHİ 

Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet 
adresinden ilan edilecektir. 

6 
15 Ekim 2021 Cuma saat 

18:00 

Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: 
Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve 

özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin 
kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve 

başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.) 

 8193/1-1 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM  

EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 

sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve  
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 
aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. 

Çalıştırılacağı 
Hizmet Türü 

Alınacak 
Personel 
Sayısı 

Cinsiyet Özel Şartlar 

Güvenlik 
Görevlisi 

18 Farketmez 

1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak en fazla 
lisans mezunu olmak. 
2- 40 yaşını doldurmamış olmak. 
3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik 
Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve 
Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik 
(silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak. 
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 
olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde 
vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş 
sayılır). 
5- Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için 
en az 160cm boyunda olmak.

Temizlik 
Görevlisi 

11 Farketmez 

1- En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu 
olmak. 
2- 40 yaşını doldurmamış olmak. 
3- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu 
bulunmamak. 
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde 
çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak. 

Bakım-Onarım 
Hizmetleri 

(Marangozluk 
İşleri) 

1 Erkek 

1-En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans 
mezunu olmak. 
2- 40 yaşını doldurmamış olmak. 
3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek 
liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından 
mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB 
Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya 
kalfalık belgesine sahip olmak. 
4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda 
görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak. 
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum 
göstermek. 

TOPLAM 30   
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Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu  İş–Kur  İlçe Müdürlüğüne şahsen veya 

www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

A-  GENEL SARTLAR: 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

B- AÇIKLAMALAR 

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 

2. Askerlik ile ilişiği olmamak, 

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.er aday, 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilmemek. 

6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. 

7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2021 tarihinden 

itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır. 

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3. Kadro ve pozisyonlardaki talepler  İstanbul  İli  düzeyinde  karşılanacak  olup,  ilan  

tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. 

D- NOTER KURA İŞLEMLERİ 

1. Noter kura çekimi 16.09.2021 günü  saat  14:00'da  Üniversitemiz  Fındıklı  Yerleşkesi 

Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. 

2. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından https://www.msgsu. 

edu.tr/canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi 

ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday 

alınmayacaktır. 

3. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) 

katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

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

Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe 

yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 
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E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ 

Noter tarafından seçilen ve "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel 

yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 29-30 Eylül 2021 ve 01 Ekim 2021 tarihlerinde 

Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Senato Salonunda 09:30'dan itibaren sözlü mülakata sıra ile 

alınacaklardır. Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar 

www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.  

Sözlü Mülakat Tarihleri 

Güvenlik Hizmetleri  : 29 – 30 Eylül 2021 

Temizlik Hizmetleri  : 01 Ekim 2021 

Bakim ve Onarım Hizmetleri  : 01 Ekim 2021 

F- BELGE TESLİMİ 

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında 

aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmesi 

gerekmektedir. 

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir.) 

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte) 

7. (2) Fotoğraf 

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik 

Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte) 

9. Bakim Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık 

veya kalfalık belgesi. 

Göreve başlamaya hak kazanan personelin, görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl 

hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu 

raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA 

1. Atama hakki kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı  

sonradan anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden 

başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında 

yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz  

tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 

getirmelidir. 

4. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 07.10.2021 tarihi mesai 

bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 

bir tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 

 8226/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz 
resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında 
Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış 
öğretim üyeleri alınacaktır.  

Başvuru Şartları:  
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı 

nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden 
“Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi 
onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi 
gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile 
bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Doçent 
kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları 
Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülte 
Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.  

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 
yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan asgari seksen beş puan şartını sağlamaları gerekmektedir. T.C. Yaşar Üniversitesi 
Senatosu’nun 01.06.2021 tarih ve 428 sayılı toplantı kararı gereği, eğitim-öğretim dili %30 
oranında İngilizce olan Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü için, öğretim üyesi kadrolarına 
yapılacak atamalarda, adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak, 
şartı aranır.  

*Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 
No:37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Uzmanlık Alanı 

İşletme 
Fakültesi 

Ekonomi 
Bölümü (*) 

Doç.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Makro İktisat bilim alanında almış 
olmak. Makro İktisat alanında uzmanlaşmış, bu alanda 
eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı 
akademik çalışma deneyimi bulunmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Müzik 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans derecesini Viyolonsel Ana sanat dalında, Sanatta 
Yeterlik derecesini Sanat ve Tasarım Ana sanat dalında 
almış olmak. Solist olarak senfonik orkestralarla konserler 
vermiş olmak. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 03.09.2021 Karar No:7525 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI  :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ ve 
TEBLİGAT ADRESİ  :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10, 06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ  :  15.09.2020 
RUHSATIN : 
• KONUSU  :  Arama ruhsatı  
• YÜZÖLÇÜMÜ  : 8.548 hektar 
• BÖLGESİ  :  Kara 
• KAPSADIĞI İL  :  Diyarbakır 
• PAFTA NUMARASI  :  AR/TPO/K/L44-d3 
KARAR : 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 
Müdürlüğe;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4476)

YÖNETMELİKLER

–– Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLKE KARARLARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının

Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair

İlke Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik

Yapılmasına Dair İlke Kararı

KURUL KARARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret

Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/5832 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/11206 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


