
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 116. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türk-Alman Üniversitesinden:
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2017 tarihli ve 30204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Al-
man Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının ikinci cümlesindeki “karara bağlanır” ibaresinden önce gelmek üzere “ilgili yönetim
kurulunca” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının ve üçüncü fıkrasının son cüm-
leleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda son sınıf öğrencileri hakkında ya-

pılacak işlemler Senato tarafından belirlenir.
(2) Hazırlık sınıfının azami süresi sonunda, derslere devam yükümlülüklerini yerine

getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği
kesilen öğrencilere üç yıl boyunca eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere Yabancı Diller Yük-
sekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavına girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin sınava gire-
bilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekir. Bu sınavlara ka-
tılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda Almanca ye-
terliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/2017 tarihli ve 29964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Al-

man Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ü) Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk va-

tandaşlığını kaybedenler ve bunların 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu-

nunun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen hak-

lardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “için” ibaresinden

sonra gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dallarında eğitimin hangi dilde yapılacağına anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun onayı üzerine Senato tarafından karar ve-

rilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İlanda 15 inci madde kapsamında kabul edilecek yurt dışı öğrenci kontenjanları da ayrıca be-

lirtilir.”

“(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-

sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına

düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim

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

yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-

cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçe-

vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında Mavi Kart sahibi adaylar şartları

sağlamaları koşuluyla Türk vatandaşlarına tanınan kontenjanlardan yararlanabilirler.

(5) Uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adayların Türk vatandaşlığı

dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Kayıtlı olduğu programda almakla yükümlü olduğu tüm dersleri,

tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini, tezli yüksek lisans ve doktora program-

larında tezini başarıyla tamamlayan ve en az 3,00 AGNO ile anabilim/anasanat dalı program-

larında belirtilen şartları yerine getiren yüksek lisans ve doktora öğrencileri mezuniyete hak

kazanırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yönelik”

ibaresi “Dair” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans diplomasına

veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans
diplomasına sahip olmaları gerekir. Öğrencilerin şartlı ön kabul için lisans öğrenimlerinin son
yarıyılında olmaları gerekir.

(2) Adayların başvurdukları alana ilişkin puan türünde 55 puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenen ALES puanına ya da YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer sınav
puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES
puanı aranmayabilir; ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, eğitimin tamamen veya kısmen
yabancı dilde yapıldığı programlarda, programın gerektirdiği yabancı dildeki YDS’den 65 pu-
andan az olmamak üzere; Türkçe ve tezsiz yüksek lisans programlarında 50 dil puanından az
olmamak ve Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Uluslararası kabul gören
ve eşdeğerliliği kabul edilen veya Üniversitece düzenlenebilecek bir sınavdan bu fıkrada be-
lirtilenlere eşdeğer puan almış olanlar da ilgili yabancı dil şartını yerine getirmiş kabul edilirler.
En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu
bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumları veya yükseköğretim ku-
rumlarında eğitim görüp, öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar, başvuru için aranan yabancı
dil puanı koşulundan muaftır. En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilde
eğitim yapan yurt içi yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında öğrenim görerek me-
zun olanlar da başvuru için aranan yabancı dil puanı koşulundan muaftır.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla ALES puanının etki derecesi % 50’den az olmamak üzere aranacak koşulların nihai
başarı notunun belirlenmesindeki etki derecesine karar verilir.

(5) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla başvuru şartı olarak asgari lisans mezuniyet notu belirlenebilir. Lisansüstü öğrenci
alımlarında 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları, not durum belgelerinde
100’lük not karşılıkları belirtilmiş olsa dahi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(6) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında, ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, ALES puanı 70 olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(7) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı adaylar şartları
sağlamaları halinde bu madde kapsamında öğrenci alımı yapılmak üzere açılan kontenjana baş-
vurabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına, başvur-
dukları programda istenilen yabancı dilden en az 65 puana ve başvurdukları programın puan
türünde 60 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına ya da YÖK
tarafından kabul edilen eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.”
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“(6) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayıyla başvuru şartı olarak asgari lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu belir-
lenebilir. Lisansüstü öğrenci alımlarında 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşı-
lıkları, not durum belgelerinde 100’lük not karşılıkları belirtilmiş olsa dahi YÖK’ün not dönü-
şüm tablosuna göre yapılır.

(7) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları
programın puan türünde 80 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES
puanı almış olmaları koşulu aranır.

(8) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, ALES puanı 70 olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(9) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı adaylar şartları
sağlamaları halinde bu madde kapsamında öğrenci alımı yapılmak üzere açılan kontenjana baş-
vurabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için başvurdukları prog-
ramın durumuna uygun ve denkliği YÖK tarafından tanınan fakülte ya da yüksekokullardan
lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.”

“(3) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların enstitü kurulunun
belirleyeceği Türkçe seviyesi şartını sağlamaları gerekir. Öğretim dili yabancı dil olan prog-
ramlarda bu şart aranmaz.”

“(5) Denklik belgesi olmadan tanınma ile lisansüstü programa kayıtlı olan Türkiye
Cumhuriyeti uyrukluların lisansüstü mezuniyet işlemlerinin tamamlanabilmesi için kayıtlı ol-
dukları lisansüstü programdan mezun oluncaya kadar denklik belgelerini almış ve ilgili enstitü
müdürlüğüne ibraz etmiş olmaları gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü
fıkrasında yer alan “katkı payını” ibaresi “ücreti” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı, önceki dönem-
lerdeki derslerinden başarılı ve kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
onayı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.”

“(4) Özel öğrencilerle ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya

eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programlarında
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ilk yarıyılını başarıyla tamamlamış ve tez aşamasına geçmemiş olanlar, Üniversitenin lisansüstü
programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyenlerin Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci ka-
bul ve başarı şartlarını sağlamış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin programa kabul ve intibakına
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karar
verilir.

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebi-
lecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne
bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde ilgili program için Senatonun onay-
ladığı güncel öğrenci kabul koşullarında kullanılan değerlendirme yöntemi ve kriterleri geçer-
lidir.

(5) Yurt içi yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası kayıtlı oldukları enstitü
müdürlüğünden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Yurt dışı yatay geçiş ile kabul edilen öğren-
cilerin ise başvuru belgeleri kapsamında intibak işlemleri yapılır.

(6) Yatay geçişlerde yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans
dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faali-
yetler/uygulamalar, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı
yarıyıl da belirtilir.

(7) Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosunda olup, halen başka bir yükseköğretim
kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

(8) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program olmadığı için
başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören
Üniversitenin araştırma görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü anabilim/ana-
sanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

(9) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin daha önceki eğitiminde kullandığı süreler
kabul edildiği programın öğrenim süresine dâhil edilir.

(10) Yatay geçişle ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, belirtilen süre içinde

kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrencilik statüsüne
ilişkin yeterlik sınavı, tez izleme raporu ve tez savunması gibi işlemleri yapılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine
“en geç birinci yarıyıl sonuna kadar” ibaresinden önce gelmek üzere “yüksek lisans program-
larında” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer
alan “veya devamsızlık nedeniyle başarısız bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
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belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yurt dışındaki ortak yüksek-
öğretim kurumlarından Üniversiteye eğitim vermeye gelen yarı zamanlı çalışan misafir öğretim
üyeleri veya sözleşmeli olarak Üniversitede tam zamanlı çalışan yabancı uyruklu öğretim üye-
leri, başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

“(7) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı ta-

rafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“tez” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde

yer alan “ilgili kurullar” ibaresi “enstitü yönetim kurulu” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında

yer alan “ilgili kurul kararı ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“(6) Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hü-

kümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma’da

belirtilen Üniversiteler Konsorsiyumunda bulunan Alman üniversitelerinden tez danışmanının

önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile

bu Yönetmelikle belirlenen diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak ders sayısına bağlı

olmaksızın, kayıtlı oldukları programdaki dersleri ile içeriği ve öğrenme kazanımları aynı olan

dersleri alabilirler. Bu fıkra kapsamında ders alma işlemine ilişkin esaslar enstitü kurulu tara-

fından belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “(Z)” ibaresi “(FZ)” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi başka bir seçmeli ders ile değiştirebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Tek ders sınavı: Lisansüstü programlarda ders aşamasının tamamlanması için tek

dersi kalan ve tek ders sınavı sonucu alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu 3,00 düzeyine çı-

kartıp yeterlik sınavına girebilecek veya tez aşamasına geçebilecek öğrencilere; derslere devam

şartını yerine getirmiş olmaları, enstitü müdürlüğüne yazılı başvurmaları ve taleplerinin uygun

bulunması halinde tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda alınan not tek başına değerlendi-

rilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi ile (ç) bendinin son cümlesi ve

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notları, 100 üzerinden değerlendirilen başarı

notu alt sınırları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Harf Notu Ağırlık-Açıklama Başarı Katsayısı Başarı Notu Alt Sınırı
AA Pekiyi 4,00 88
AB Pekiyi 3,70 81
BA Çok iyi 3,30 74
BB İyi 3,00 67
BC Orta Üstü (Koşullu Geçer) 2,70 61
CB Orta Üstü (Koşullu Geçer) 2,30 55
CC Orta (Koşullu Geçer) 2,00 50
DC Geçmez/Başarısız 1,70 46
DD Geçmez/Başarısız 1,30 43
DF Geçmez/Başarısız 1,00 40
FD Geçmez/Başarısız 0,50 25
FF Geçmez/Başarısız 0,00 0
FZ Devamsız 0,00 0

1) BC, CB ve CC koşullu geçer notlar olup, bu notları alan öğrenci, AGNO’sunun en
az 3,00 olması kaydıyla bu dersi şartlı olarak başarmış kabul edilir.”

“c) Not ortalaması hesaplarına katılmayan harf notları ve tanımları aşağıda belirtilmiş-
tir:

1) G notu; kredisiz derslerde öğrencinin başarılı/geçer durumunu göstermek üzere der-
sin öğretim elemanı tarafından, tez jürisinin başarılı bulduğu teze, ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından verilir.

2) K notu; kredisiz derslerde öğrencinin başarısız/kalır durumunu göstermek üzere der-
sin öğretim elemanı tarafından verilir.

3) Y; (Yeterliliğe hazırlanıyor) notu, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına
girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını gös-
termek üzere verilir.

4) T; (Tez çalışması devam ediyor) notu, teze kayıtlı olan öğrenciye, tez çalışmalarının
başarıyla sürmesi halinde, çalışmalarının izleyen yarıyılda da devam edebilmesi için tez da-
nışmanı tarafından verilir.

5) E; (Eksik) notu, dersi veren öğretim üyesinin kabul edeceği geçerli bir nedenle ders
için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. E notunun, yarıyıl
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,
özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatı-
labilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin
verildiği enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ve o anabilim/anasanat
dalının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf
notuna çevrilmeyen E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ko-
şullu geçtiği” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(4) Uzmanlık alan dersi, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve tez çalışması kre-
disiz olup AKTS olarak kredilendirilirler ve başarılı/başarısız olarak değerlendirilirler.”
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Öğrenciler, akademik takvim ile belirlenen not ilanı tarihinden iti-

baren üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak sınav sonuçlarına
itirazda bulunabilirler. İtiraz enstitü müdürü tarafından oluşturulacak komisyonca incelenir ve
karara bağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci lisansüstü öğretim

programı olarak açılabilir ve o şekilde yürütülebilir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “90”

ibaresi “60” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elde

ettiği sonuçları” ibaresi “tezini” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Yüksek lisans tez jürisi için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları sağlamak kaydıyla yüksek
lisans tezinin son şekli verilmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki kop-
yasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrencinin
mezuniyetine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Yüksek lisans programını tamam-
lamış kabul edilen öğrenciye, Senato tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine göre
diploma düzenlenir.”

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitü mü-
dürlüğüne teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “gerekli kredili dersleri” ve ikinci cümlesinde yer alan “kredili derslerini” ibarelerinden
sonra gelmek üzere “ve semineri” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonuna kadar tamamlaya-
mayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.”

“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.”

“(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Komitede tez danışmanından başka, biri Üniversite veya anabilim/anasanat dalı dışından, biri
enstitü anabilim/anasanat dalı içinden olmak üzere iki üye daha yer alır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında

yer alan “Üniversite ile” ibareleri “programla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elde

ettiği sonuçları” ibaresi “tezini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üni-

versite ile” ibareleri “programla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması Senato tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine göre

düzenlenir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitü

müdürlüğüne teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe 52 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

maddeler eklenmiştir.

“Tebligat ve bildirim

MADDE 52/A – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildir-

diği daimi adrese yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik

adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat ya-

pılabilir.

(2) Üniversiteye kaydolurken beyan ettiği adresi yanlış veya eksik olarak bildiren veya

ikamet adresini değiştirdiği halde Öğrenci Bilgi Sisteminde güncelleme yapmamış olan öğ-

rencinin beyan ettiği adrese yapılacak tebligatlar kendisine ulaşmış sayılır.

(3) Öğrenci hakkındaki bireysel işlemlere yönelik olarak bildirimler Üniversite tara-

fından öğrenciye sağlanan elektronik posta adresine yapılabilir.

Afet veya salgın durumu

MADDE 52/B – (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde

bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha

olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayıl-

maz.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle 29 uncu maddede ya-

pılan değişiklikler 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygu-

lanmaz.”

MADDE 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/1/2017 29964
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10293 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10364 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10463 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10464 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10465 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10476 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇAĞRI KONTROL SİSTEMİ, IP TELEFON VE SES GEÇİDİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Çağrı Kontrol Sistemi, Ip Telefon ve Ses Geçidi 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 (140-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, 11.11.2021 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. 10494/1-1 
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ARAÇ YEDEK PARÇASI VE RÖMORK SATILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme 

Müdürlüğünden:  

Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü envanterinde 

ekonomik ömrünü doldurmuş olarak bulunan 1 Adet 2011 model 46 D 9611 plakalı gürleşenyıl 

marka römork ve ihtiyaç fazlası 616 kalem araç yedek parçasının kapalı teklif alma usulü ile 

piyasaya satışı yapılacaktır. 

Dosya Numarası : TER-AEK-2021 / 0001 

1- İdarenin 

Adı ve Adresi : Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve 

İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mah. Afşin / 

KAHRAMANMARAŞ 

Telefon numarası : 0 312 295 50 00 / 24323 -24324 

2- İhale konusu işin adı 

Miktarı ve türü, : Ekonomik ömrünü doldurmuş 1 Adet 2011 model 46 D 

9611 plakalı Gürleşenyıl marka römork ve ihtiyaç 

fazlası 616 kalem araç yedek parçası 

3- İhale konusu işin 

İhale Dokümanı bedeli : 118,00- TL (KDV dahil) 

Dokümanın görülebileceği / 

satın alınabileceği yerler : Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve 

İşletme Müdürlüğü – Malzeme ve Satınalma Şefliği 

Çoğulhan Mah. Afşin / KAHRAMANMARAŞ 

İhale Usulü : Kapalı Teklif Alma – Açık Artırma Usulü 

Son teklif verme tarih ve saati : 07.12.2021 - 10:30 

İhale tarih ve saati : 07.12.2021 - 11:00 

Tekliflerin verileceği yer : Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve 

İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine elden 

verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu 

değildir. 

4- Tekliflerin Geçerlilik Süresi : Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) 

takvim günü geçerli olacaktır. 

5- İhale dokümanı bedelinin/ geçici teminatın yatırılabileceği banka şubesi ve hesap no: 

Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN No: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 

Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” 

doğrultusunda yapılacaktır. 10386/1-1 
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1 ADET MOCVD KRİSTAL BÜYÜTME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
MOCVD Kristal Büyütme Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/699031 
1- İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2- İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet MOCVD Kristal Büyütme Sistemi Alımı 
b) teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Fotonik 

Uygulama ve Araştırma Merkezi) 
c) teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 
360 (üçyüzaltmış) takvim günü içinde CIP/Ankara 
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 
Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma 
Merkezine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3- İhalenin 
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati : 06.12.2021 Pazartesi günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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 idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150 (yüzellitürklirası).-Türk 
Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 06.12.2021 Pazartesi günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 10488/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Şanlıurfa İli Birecik Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen vakıf taşınmazları, ihale şartnamesinde belirtilen 

şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ : Şanlıurfa 
İLÇESİ : Birecik 
MAHALLESİ : Kurtuluş Mahallesi 
CİNSİ : Arsa 
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.108,36 m2 
ADA ve PARSEL : 621 ada 1 parsel 
ARSA VE 143 ADET  
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN 
TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 94.750.000,00 TL 
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :   2.842.500,00 TL  
İHALE GÜNÜ : 30.11.2021 
İHALE SAATİ : 10:00 
MECLİSİ KARARININ  
TARİHİ VE NUMARASI : 20.08.2021-36 
1- Asgari İstenenler: Şanlıurfa Birecik Belediyesince onaylanan mimari projelere göre; 

621 ada, 1 parselde yapılacak toplam 4 bloktan oluşan, 48 adeti 3+1 konut, 48 adeti 2+1 konut, 26 
adeti dükkan ve 21 adeti mesken olmak üzere, toplam 143 adet bağımsız bölümden oluşan 
yapının: A blok: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 bağımsız bölüm nolu 3+1 
daireler, A Blok 27 ve 29 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, B blok 31 bağımsız bölüm nolu 
dükkan, C blok 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 ve 44 bağımsız bölüm numaralı meskenler 29 
ve 31 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, D blok 27, 28, bağımsız bölüm numaralı dükkanlar ve 
30,31,32,33,34,35,36,37,38 nolu meskenler Birecik belediyesine bırakılacaktır. 

Belediyenin istemiş olduğu yukarıdaki bağımsız bölümlere ilave olarak, ihalede İdare’ye, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü açık arttırma 
sonucu en yüksek parasal tutarı ………………………..-TL.(……………………………-Türk 
Lirası) ödemeyi teklif eden ve ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici ile 
sözleşme yapılacaktır. 

2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Meydan Mahallesi Kani Baba caddesi Enver-
Nebiha Karaata Kültür Merkezindeki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını 08.00 - 17.00 saatleri 
arasında Merkez Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Birecik/ŞANLIURFA adresinde bulunan, 
Birecik Belediyesi hizmet binasında İhale Servisinde görebilirler ve Birecik Belediyesinin Halk 
Bankası Birecik Şubesi nezdindeki TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04 nolu iban hesabına 
250,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edebilirler. 

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 2. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve 
saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Birecik Belediyesi İhale Servisine imza karşılığı 
teslim etmelidirler. Birecik Belediyesine verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve eki 

pay cetvelini koyacakları iç zarf, 
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b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 
numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
1. Gerçek kişi olması halinde, 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2021 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 2.842.500,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunu veya teminat tutarının, Birecik 
Belediyesinin Halk Bankası Birecik Şubesi nezdindeki TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04 nolu 
iban hesabına yatırıldığına dair dekontunu,  

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 
beyannamesi, 

h) 2021 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını 
gösterir belge,  

j) 2021 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge,  
k) İş deneyim Belgesi: Belge tutarı En az 25.070,90 m2 (Yapı inşaat alanı) x %30’ı 

olmalıdır. 
İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde sözleşme kapsamında tek seferde toplam 

yapı inşaat alanının % 30 (otuz)’dan az olmamak üzere ihale konusu benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler istenecektir.  

Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan B/II ve/veya B/III grubu 
işler, veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az F grubu 
müteahhitlik karnesi, veya ilgili Kurum/Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu 
gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı benzer iş olarak 
kabul edilecektir.  

l) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 
m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir.  
n) Şartname aldığına dair dekont 
5- Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 

üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya 
ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı 
saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla 
yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında 
Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.  

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7- İşin süresi 600 (altıyüz) takvim günüdür. 
İlan olunur. 10323/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden: 
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı kalan 38 Adet 
Araç mübadelesi yapılacaktır. 

1-İdarenin Adı: Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü 
b) Adresi Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Gülbaharhatun Mahallesi 

61040- Ortahisar/TRABZON 
İhalenin Adı, niteliği, türü ve miktarı:  38 Adet Araç mübadelesi işi 
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın; 
8 Adet Citroen Berlingo Kamyonet,  1 Adet Fiat Albea Binek,  4 Adet Fiat Linea Binek, 

10 Adet Ford Connect Kamyonet,  1 Adet Ford Transit Minibüs, 2 Adet Hyundai Era Binek, 1 
Adet Honda Motosiklet, 1 Adet Kanuni Motosiklet, 1 Adet Nissan Xtrail Binek, 3 Adet Renault 
Megane II Binek, 1 Adet Renault Fluence Binek, 3 Adet Renault Kangoo Kamyonet, 1 Adet 
Volkswagen Polo Binek, 1 Adet Volkswagen Crafter Kamyonet olmak üzere toplam 38 Adet 
Araç 

Durum ve Teknik Özellikleri: 
Bahse konu araçların tamamı ekonomik ömrünü tamamlamış, bakım onarımlarının 

ekonomik olmadığı tespit edilmiştir. Araçların ayrıntılı bilgileri Şartname EK 3-c) listelerinde 
ayrıntılı belirtilmiştir. Araçların motor ve kaporta tamirine ihtiyacı vardır. Detaylı bilgi 
şartnameden veya bizzat yerinde (Trabzon Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube 
Müdürlüğü Taşıt Bakım Onarım Büro Amirliği Yunus Emre Caddesi No: 23 
Ortahisar/TRABZON) adresinde görülebilir. Araçlar hali hazır durumlarıyla kabul edilmiş 
sayıldığından mübadele sonrası İdareden hiçbir talepte bulunulmayacaktır. 

3-Mübadele Konusu İdare 
Tarafından Alınacak 
Malın; Adı, niteliği, türü 
ve miktarı 

9 Adet 2021 Model Ford Tourneo Courier Kombi MCA 
100 PS Deluxe (E6.2) Dizel beyaz renk, 1 Adet 2021 
Model Honda CR-V Executive +Plus 1,5 L VTEC Turbo 
193 PS AWD CVT Benzinli siyah renk 

4- İdare Tarafından 
Alınacak –Verilecek 
Malın/Malların Teslim 
Etme-Alma yeri; 

Mübadelede teklif edilen mallar Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım 
Onarım Büro Amirliği Yunus Emre Caddesi No: 23 
Ortahisar/TRABZON adresine bir defada teslim 
edilecektir. 

5-Mübadelenin Yapılacağı 
Tarih - Saat - Yer ve 
Şekil 

15.11.2021 Pazartesi günü saat 14.00 da Şehit Komiser 
İdris AYDIN Konferans Salonu Gülbahar Hatun Mahallesi 
İnönü Caddesi 61440 Ortahisar/ TRABZON adresinde En 
Yüksek Teklif Üzerinden Açık Artırma Usulü. Artırım 
teklifleri Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak 
yapılacaktır. 

6- Değer Tespit 
Komisyonu Tarafından 
Belirlenen Tahmini Bedel; 

2.015.900,00 TL (iki milyon on beş bin dokuz yüz TL) 

7- İdare Tarafından 
Alınacak Malın/Malların 
Tahmini Bedeli; 

2.088.743,20 TL ( iki milyon seksen sekiz bin yedi yüz 
kırk üç TL yirmi KR) 

 



3 Kasım 2021 – Sayı : 31648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

8- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 60.477,00 TL)’den az olmamak 
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları 
dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, 

ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

9- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
10- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlükleri adresine ödenecek 100,00-TL  (Yüz Türk Lirası) karşılığı Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım Onarım Büro Amirliği Yunus Emre 
Caddesi No: 23 Ortahisar/TRABZON adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek 
olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

11- Teklifler, 15.11.2021 günü saat: 14:00’a kadar Trabzon Emniyet Müdürlüğü Destek 
Hizmetler Şube Müdürlüğü Ortahisar/TRABZON adresine verilecektir. 

12- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

Mübadelede amaç mümkün olduğunca çok araç almaktır. 
9 Adet 2021 Model Ford Tourneo Courier Kombi MCA 100 PS Deluxe (E6.2) Dizel 

beyaz renk (9 x 168.004,80 = 1.512.043,20 TL) ve 1 Adet 2021 Model Honda CR-V Executive 
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+Plus 1,5 L VTEC Turbo 193 PS AWD CVT Benzinli siyah renk (1 X 576.700,00 TL) olmak 
üzere toplam 2.088.743,20 TL olup,  mübadele karşılığı verilecek olan 38 adet aracın değeri 
2.015.900,00 TL’dir. 

Arada oluşan fark 2.088.743,20 TL - 2.015.900,00 TL =  72.842,20 TL dir. 
Artırımda pey miktarı 1 çift Lassa marka 2021 yılı üretim tarihli 205/55/16 h yazlık lastik 

olup (2 x 575,00 TL = 1.150,00 TL) dir. Artırımın 64 çifte (64 x 1.150,00 = 73.600,00 TL) 
(73.600,00- 72.842,20= 757,80 TL) ulaşması halinde 10 adet aracın alımında eksik kalan kısım 
tamamlanacak olup, artırım buradan devam edecektir. Artırımın devam etmesi ve 146 çifte 
ulaşması halinde (146 x 1.150 =167.900,00 TL + 757,80 = 168.657,00 TL) lastik alınmayacak 
yerine 2021 Model Ford Tourneo Courier Kombi MCA 100 PS Deluxe (E6.2) Dizel beyaz renk 
araç alınacaktır. Araç alımı bu şekilde devam edecektir. Artırımın araç almaya ulaşmaması 
halinde Lassa marka 2021 yılı üretim tarihli 205/55/16 h lastik  veya aradaki fark idaremiz 
tarafından karşılanarak 2021 Model Ford Tourneo Courier Kombi MCA 100 PS Deluxe (E6.2) 
Dizel beyaz renk  araç alınacaktır 

Ancak dünyada otomotiv sektöründe yaşanan kriz nedeniyle ( Chip, üretim, ithalat gibi) 
durumların etkisini sürdürmesi halinde, idarenin onaylayacağı aynı sekment ve modelde ya da 
başka marka veya yüklenicinin taahhüdüne istinaden, daha üst versiyonlarıyla değişimi 
yapılabilecektir. 

13- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

14-  Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 
15- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 

16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; Trabzon Emniyet Müdürlüğü Destek 
Hizmetler Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım Onarım Büro Amirliği Yunus Emre Caddesi No:23 
Ortahisar/TRABZON adresinde görülebilir. 

16- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 
günüdür. 

17- Bütün vergi, resim ve harçlar istekliye aittir. İstekliler taşınır malları yerinde görerek 
tespitlerini yapacaktır. Mübadele sonrası İdaremizden hiçbir talepte bulunulmayacaktır. 

Araçların motor ve kaporta tamirine ihtiyacı vardır. Şartname ekinde bulundukları yer ve 
özellikleri yazılı olup, hasar durumları bilgi mahiyetinde olduğundan, istekliler taşınır malları 
yerinde görerek tespitlerini yapacaktır. Mübadele sonrası İdaremizden hiçbir talepte 
bulunulmayacaktır. Araçların üzerindeki Polis Amblem ve işaretleri ihaleyi kazanan istekli 
tarafından yerlerinde söktürülerek teslim alınacaktır. Ayrıca yeniden tescil için Fenni Muayene, 
Egzoz Emisyon, Proje ve tadilat gerektiren araçların iş ve işlemleri istekli tarafından yerine 
getirilmeden trafiğe çıkartılmayacak ve İdaremizden hiçbir talepte bulunulmayacaktır. 

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 10480/1-1 
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ALTYAPI, JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ 
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 
Başkanlığından:  

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
1. ve 2. Etapların 25.8 Hektar olan ( Toplam Alan 130 Hektar) alanına ait Altyapı, Jeotermal 
Isıtma Sistemi ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 
biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale 
edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Fırat Mahallesi 
Yaşar Kemal Cad. Genel Sekreterlik Binası No:269 
Merkez/AĞRI 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı Diyadin TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu, 

Yağmursuyu, Atıksu ve Atıksu Paket Arıtma Tesisi 
İnşaatlarından Müteşekkil Altyapı Yapımı, Altyapı 
tesislerini muhafaza edecek Binaların yapımı, 
Jeotermal Isıtma Sistemi ile Otomasyon sistemi, 
Elektrik Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve 
Telekom Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Ağrı Diyadin Jeotermal TDİOSB Proje Sahası 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 01.11.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 64,061,716.58 TL 
f) Geçici Teminatı :   1,921,851.50 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Tarım ve Orman Bakanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı, 3. Kat Toplantı Salonu, Üniversiteler 
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ 
ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/11/2021 - 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. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekaletname 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 
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. 

Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içme suyu, kanalizasyon, 
yağmursuyu, gölet, jeotermal ısıtma sistemleri 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. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 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 bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 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 
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sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale 

dokümanında yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız 
adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ)   İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J)   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 
dosyası, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı, 3. Kat Toplantı Salonu, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 
Çankaya/ANKARA adresine 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 şartnamede 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 Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Fırat Mahallesi Yaşar 
Kemal Cad. No: 269 Genel Sekreterlik Binası Merkez/AĞRI, Tarım ve Orman Bakanlığı, Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2. Kat, İhale Şube Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar 
Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA adreslerinde görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve 
Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2. Kat, İhale 
Şube Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 
adresinden 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 Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 10197/2-2 
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84 ADET HAT KENARI RAY YAĞLAMA SİSTEMİ TEMİNİ VE  
KURULUMU İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/663900 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 
  06330 Gar/Altındağ/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (312) 520 4351 - 4311 - 0 (312) 520 62 11 
c) Elektronik Posta Adresi :  satinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
    adı ve miktarı : 84 Adet Hat Kenarı Ray Yağlama Sistemi Temini ve  

Kurulumu İşi Temini 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 03/12/2021 Cuma günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 150,-TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10407/1-1 
—— • —— 

27 KALEM ERTMS YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No :  2021/699386 
1- İdarenin : 
a) Adresi  :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  :  0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi  :  satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu işin adı ve miktarı  : Şirketimiz parkında mevcut E 68000 tipi 

lokomotiflerin ERTMS sistemlerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere 27 Kalem 
ERTMS Yedek Malzeme Temini 

3- İhalenin yapılacağı yer  :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli –Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
25/11/2021 Perşembe günü saat 14.30’ye kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
 10518/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından: 

02.11.2021 tarih ve 31647 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İl/İlçe 

Mahalle 
Pafta Ada Parsel 

Alanı 

m2 
Cinsi 

Fiili 

Durumu 

Muhammen 

Kira Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

İhale Tarih 

ve Saati 

İZMİR 

Çeşme 

Ilıca 

- 7964 1 3.279,85 Dükkan Boş 
4.750.000,00 

TL 

142.500,00 

TL 

15.11.2021 

Pazartesi 

Saat:14.00 

İlan olunur. 10556/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 
İPTAL İLANI 

Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli arama ve kurtarma 
teknisyeni ile diğer pozisyonlara sözleşmeli personel alımıyla ilgili 31/10/2021 tarihli ve 31645 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere 
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alım İlanı’nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. 
maddesinde yer alan “2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak 
çalışmıyor olmak.” maddesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında 
İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı’nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. 
maddesinde yer alan “2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak 
çalışmıyor olmak.” maddesi iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
 10526/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Alanya İlçesi, 1812 ada, 03 parsel üzerindeki 855883 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Barida Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Durmuş Ali ORHAN 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85909) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 14.09.2021 tarihli ve E.2021/561 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.03.2021 
tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Durmuş Ali ORHAN hakkında tesis edilmiş olan 
idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 14.10.2021 tarihli ve 1969201 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10375/1-1 
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemiz adına 23.10.2021 tarihli ve 31637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
ilanımızın aşağıda belirtilen öğretim üyesi alımı Rektörlüğümüzce İPTAL edilmiştir. 

Söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulur. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI/ 
PROGRAM 

ADET DERECE UNVAN AÇIKLAMA 

TIP 
FAKÜLTESİ 

DAHİLİ 
TIP 

BİLİMLERİ 
RADYOLOJİ 1 5 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

Radyoloji uzmanı olmak. 
Lenfomanın orbital tutulumu 

ve Langerhans Hücreli 
Histiyositoz ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 
 10515/1-1 

—— • —— 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
25/10/2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri Araştırma 
Görevlisi ilanımızdaki İlan Özel Şartı kısmı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

İlan No Fakülte/Birim Bölüm Anabilim Dalı ALES Adt. Unvan Drc. İlan Özel Şartı 

2021/35 Mühendislik 
Elektrik-

Elektronik 
Mühendisliği 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 
SAY 2 

Arş. 
Gör. 

5 
6 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği veya Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans 
mezunu olmak ve Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında 
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

 10534/1-1 
—— • —— 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
01.11.2021 tarih ve 31646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Elemanı Alım 

İlanımızda yer alan, aşağıda belirtilen kadro ilanımız iptal edilmiştir. 

İLAN 

NO 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

DERECESİ 

KADRO 

ADEDİ 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
BAŞVURU YERİ NİTELİK 

2152 
Araştırma 

Görevlisi  
1 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Donanımı 

Elektrik-Elektronik 

Fakültesi 

Dekanlığı 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği ya da Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği 

Bölümlerinden birinde tezli yüksek 

lisans ya da doktora yapıyor olmak. 

İlgililere duyurulur. 10547/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10509/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10509/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10510/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10511/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10512/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10513/1-1 
 

  

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2021 – Sayı : 31648 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10525/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10548/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10535/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10506/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10507/1-1 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10516/1-1 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana 
ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp 
Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK 
Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan 
Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) 
istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır. 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 
Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman 
Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için 4 Aralık 2021 Cumartesi 
günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise 4-5 Aralık 2021 Cumartesi-Pazar 
günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da 
gerçekleştirilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurumun resmi 
internet sitesinden (www.bddk.org.tr)  duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat 
yapılmayacaktır. 

Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. 
cbiko.gov.tr) üzerinden takip etmesi gerekmektedir. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI: 
A) Genel Şartlar: 
1) Türk vatandaşı olmak. 
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3) 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, 
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. 

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen; 
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân 

etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması 
ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, 

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan 
bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 

 

http://www.bddk.org.tr/
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c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal 
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç 
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya 
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce 
nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya 
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli 
zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık 
suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve 
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu 
suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak. 

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8’inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, 
bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak 
çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum 
denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın 
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma 
talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu 
kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada 
çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak. 

8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel 
bir durumu bulunmamak. 

B) Özel Şartlar: 
1) Ek-1’deki tabloda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak. 
2) Ek-2’deki tabloda yer alan; söz konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans sınavına 

girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için belirtilen puan türleri ve taban puanı şartlarını taşımak. 
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 
4) Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 15 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 

avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, 
sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma 
teslim edilecektir.) 
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II. SINAV BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 
Adaylar başvurularını 5-15 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet 

üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve 
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen 
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. 

Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar; başvuracakları alan için belirlenmiş 
olan KPSS puan türü ve/veya türlerinin herhangi birinden aldıkları en yüksek puan esas alınmak 
suretiyle, başvuran adaylar içerisinde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi 
tutulur. Yapılan sıralamada, Ek-2’deki tabloda belirtilen sayıda aday (alınması planlanan kadro 
sayısının 20 katı) arasına girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilirler. Son sıradaki adayla aynı 
puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır. Adaylar yalnızca bir alana 
başvuru yapabilecektir. 

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan 
adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav 
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir. 

III. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 
A) Yazılı Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi 
Yazılı sınav konularının dağılımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir. 
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve 

başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav 
ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak 
üzere, en yüksek puandan başlanarak alınması planlanan kadro sayısının 4 katına kadar aday 
sözlü sınava çağrılır. 

B) Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi 
Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilir. 
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması 

gerekir. 
C) Giriş Sınavının Değerlendirilmesi 
Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav 

puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir. 
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

(www.bddk.org.tr) 
Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL 

Tel: 0 (212) 214 52 09 – 58 76 
Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden 
veya gerek görülmesi halinde ilgililere iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır. 

 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=06419976-70ba-4313-b0b0-2bdcede24228


3 Kasım 2021 – Sayı : 31648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

EK-1 
 

 

UNVAN MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜM VEYA BÖLÜMLER YAZILI SINAV KONULARI

1) BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP 
YARDIMCISI

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;               
-   Hukuk, 
-   Siyasal bilgiler, 
-   İktisadi ve idari bilimler,
-   İktisat, 
-   İşletme fakültelerine  
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, 
istatistik,  endüstri mühendisliği bölümleri veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 
yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya 
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda 
lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-
Ekonometri, Para- Banka  ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), 
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza 
Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden olmak 
üzere: Bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin söz konusu dillerden birine çevrilmesi 
ve/veya okuduğunu anlama. 

2) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BANKACILIK ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;               
-   Hukuk, 
-   Siyasal bilgiler, 
-   İktisadi ve idari bilimler,
-   İktisat, 
-   İşletme fakültelerine  
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, 
istatistik,  endüstri mühendisliği bölümleri veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 
yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya 
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda 
lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) iktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası iktisat, İstatistik-
Ekonometri, Para- Banka  ve Finansal Piyasalar, işletme iktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, işletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), 
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve iflas Hukuku, Ceza 
Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Yabancı Dil:  Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir 
metnin Türkçeye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin yabancı dillerden birine çevrilmesi.

3) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                           
(HUKUK ALANI)

 Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;               
-   Hukuk bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt 
dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir 
metnin Türkçeye çevrilmesi.

4) BDDK UZMAN YARDIMCISI                       
(İLETİŞİM ALANI)

 Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;               
 -   İletişim fakültelerine bağlı bölümler veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 
yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya 
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda 
lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) İletişimin Temel Kavramları, İletişim Tarihi, İletişim Kuramları, Uluslararası İletişim, İletişim Hukuku, Türk 
Basın Tarihi, İletişim Sosyolojisi, Kişilerarası İletişim, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
b) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir 
metnin Türkçeye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

5) BDDK UZMAN YARDIMCISI

 Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;               
 -   Hukuk, 
 -   Siyasal bilgiler, 
 -   İktisadi ve idari bilimler,
 -   İktisat, 
 -   İşletme fakültelerine  
bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği 
bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki 
fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen 
alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, 
Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),  
Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku
c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Planlama ve 
Yönetim
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir 
metnin Türkçeye çevrilmesi.

6) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BİLİŞİM-1 ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;               
-   Bilgisayar Mühendisliği,
-   Yazılım Mühendisliği,                                                                                 
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin 
veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya 
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
sistemler,
e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye 
çevrilmesi.

7) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BİLİŞİM-2 ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;                                                                                                                            
-   Elektrik Mühendisliği                                                                                                   
-   Elektronik Mühendisliği                                                                         
-   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,                                       
-   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,                                            
-   Mekatronik Mühendisliği,                                                                            
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin 
veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya 
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
sistemler,
e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye 
çevrilmesi.

8) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BİLİŞİM-3 ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;               
-   Endüstri Mühendisliği,                                                                                  
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin 
veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya 
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, 
lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye 
çevrilmesi.

9) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BİLİŞİM-4 ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 
veren;               
-   Matematik Mühendisliği,                                                                                
-   Fizik                                                                                                                                
-   Matematik,                                                                                                                  
-   İstatistik,                                                             
-   İstatistik ve Bilgisayar,                                                                                                                            
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin 
veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya 
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, 
lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye 
çevrilmesi.
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UNVAN KPSS YILLARI KPSS PUAN TÜRLERİ KPSS TABAN PUANI
YAZILI SINAVA 

ÇAĞRILACAK ADAY 
SAYISI

ALINMASI PLANLANAN 
KADRO SAYISI

1) BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCISI  2020, 2021 

P1          P22
P2          P23
P17        P28
P18        P47 

P48

85 1000 50

2) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI 
(BANKACILIK ALANI)  2020, 2021 

P11         P27
P17         P28
P18         P33
P22         P38
P23         P47

P48

75 1000 50

3) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI            
(HUKUK ALANI)

 2020, 2021 P4
P5

75 180 9

4) BDDK UZMAN YARDIMCISI                 
(İLETİŞİM ALANI)

 2020, 2021 P3 75 20 1

5) BDDK UZMAN YARDIMCISI  2020, 2021 

P20
P25
P30
P40
P42                             
P45

75 200 10

6) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                                                                
(BİLİŞİM-1 ALANI)  2020, 2021 

P1
P2 75 240 12

7) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                                                                
(BİLİŞİM-2 ALANI)  2020, 2021 

P1
P2 75 120 6

8) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                                                    
(BİLİŞİM-3 ALANI)

 2020, 2021 P1
P2

75 100 5

9) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                                                                         
(BİLİŞİM-4 ALANI)

 2020, 2021 P1
P2

75 200 10
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Patoloji Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Dermatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-
İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
    10238/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 03.11.2021 
Son Başvuru Tarihi : 17.11.2021 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)  
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi)   (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge  
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10-  Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR  
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: (232) 4888442 
Fax : (232) 2792626 

FAKÜLTE/ 
ENSTİTÜ 

ANABİLİM 
DALI / BÖLÜM 

UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Lisansüstü 
Eğitim 

Enstitüsü 

Sağlıkta Kalite ve 
Hasta Güvenliği 

Tezli/Tezsiz 
Yüksek Lisans 

Programı (Türkçe) 

Prof.Dr. 1 

•Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 
olmak. El Cerrahisi, Mikrocerrahi, 
Omuz Cerrahisi ve Artroskopi 
alanında yayınları ve yurtdışı 
deneyimi olmak. Avrupa El 
Cerrahisi Yeterlilik Diplomasına 
(FESSH Board Examination) sahip 
olmak. 

 10517/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Not: 2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Başvurular doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile 
yapılacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. (Postadaki gecikmelerden 
dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate 
alınmayacaktır.) 

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekir. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan 

Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 1 (bir) takım 
fiziki olarak, 3 (üç) takım CD /USB bellek halinde hazırlanacaktır.) 

1. Başvuru Dilekçesi, 
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya karekodlu e-Devlet 

çıktıları, 
4. Yabancı dil belgesi, 
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet 

çıktısı, 
6. Sabıkasızlık belgesi, 
7. Özgeçmiş ve yayın listesi, 
8. Yayınlar, 
9. 1 adet fotoğraf, 
10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin 

Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama 
Tablosu 

11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 
Dökümü çıktısı 

* Ülkenin Kalkınmasında Öncelik Arz Eden Alanlar kapsamındaki kadroları 
belirtmektedir. 

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

DEDE KORKUT 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 
SINIF EĞİTİMİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

Sınıf eğitimi alanında 
doktorasını yapmış ve 
matematik öğretiminde 
oryantiring çalışmış olmak. 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ GENEL BİYOLOJİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

Doktorasını popülasyon 
genetiği alanında yapmış 
olmak. 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ GEOMETRİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

Matematik alan bilgisi ve 
profesyonel farkındalık 
konularında çalışma yapmış 
olmak. 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 
ÜYESİ * 

1 3 İslam Tarihi alanında doktora 
yapmış olmak. 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ TASAVVUF 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 
ÜYESİ * 

1 3 Tasavvuf alanında doktora 
yapmış olmak. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ EBELİK 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 
ÜYESİ * 

1 3 Ebelik alanında doktora 
yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ EBELİK 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 
ÜYESİ * 

1 3 Ebelik alanında doktora 
yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR 
CERRAHİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 İlgili alanda uzmanlığını 

almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 İlgili alanda uzmanlığını 

almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE 
REHABİLİTASYON 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 İlgili alanda uzmanlığını 

almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE 
TRAVMATOLOJİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

İlgili alanda uzmanlığını 
almış olmak. Çocuk kırıkları 
konusunda çalışmaları 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 İlgili alanda uzmanlığını 

almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 İlgili alanda uzmanlığını 

almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 İlgili alanda uzmanlığını 

almış olmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

VETERİNERLİK 
DOĞUM VE 

JİNEKOLOJİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 2 İlgili alanda doktorasını 

yapmış olmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

VETERİNERLİK 
FARMAKOLOJİ VE 

TOKSİKOLOJİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 2 İlgili alanda doktorasını 

yapmış olmak. 

SARIKAMIŞ 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
LOJİSTİK 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

İşletme alanında doktorasını 
yapmış olmak. Lojistik 4.0 
alanında çalışmaları olmak. 

ATATÜRK SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 
LABORATUVAR 

TEKNİKLERİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

Kimya anabilim dalında 
doktora yapmış olup, Triazol 
türevli Schiff-Mannich bazları 
ve biyolojik aktiviteleri 
alanında çalışmış olmak. 

SOSYAL BİLİMLER 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
ÇOCUK GELİŞİMİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

Eğitim Fakültesi lisans 
mezunu olup, öğrencilerin 
yaşam temelli problemlerine 
dayalı öğretim 
uygulamalarının derslerdeki 
başarılarına ve problem 
çözme becerileri üzerine 
çalışmaları olmak. 

    10417/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri 
doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. 

1- Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük 
Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri 
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili 
kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni 
sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan 
bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen 
adayların başvuruları kabul edilmez.) 

3- Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde 
(https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde 
yer almaktadır. 

4- Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru 
tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5- İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-
10606/10614 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 

6- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara 
uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak 
atamalar iptal edilecektir. 

7- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
8- Profesörler Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi 

kadrosuna müracaat edemezler. 
9- İlanın açıklama kısmında istenilen mezuniyet alanlarına eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen diğer bölüm ve programlardan da başvuru yapılabilir. 
-Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir. 
-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları 
puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. 

-İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan 
edilmektedir. 

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik 
veya ilan iptali yapılabilir. 

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN 
-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayınlarını kapsayan takım dosya (1 Fiziksel+  

6 Flash Bellek) ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya 
sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus 
cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda 
Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde 
Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 
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-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın 
listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

-ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan doçentlik sözlü sınavından başarılı olmak 
(Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için). 

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN 
-2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 
-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayınlarını kapsayan takım dosya (1 Fiziksel+  

4 Flash Bellek) ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya 
tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum 
belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve Hizmet Belgesini (Herhangi bir Kamu 
Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası 
haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

-Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK 
tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü 
sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için). 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN 
-2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. 
Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayınlarını kapsayan takım dosya (1 Fiziksel+          

4 Flash Bellek) ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya 
sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 
adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti 
Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine 
başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla takım dosyalarını               
(1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Not: 
-2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
 

İLAN 
NO BİRİMİ BÖL/ABD/ 

ASD/PROG UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 
Safiye Çıkrıkçıoğlu 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bahçe Tarımı Profesör 1 1 

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 
Alanında Doçentliğini Almış Olmak. 
Sebze Tohum Üretimi Alanında  
Çalışmaları Olmak. 

1002 
Develi İslami 

İlimler 
Fakültesi 

Tefsir Doçent 3 1 Tefsir Alanında Doçentliğini Almış 
Olmak. 

1003 
Teknik Bilimler 

Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronik 
Haberleşme 
Teknolojisi 

Doçent 3 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Alanında Doçentliğini Almış Olmak. 
Ağ Sistemleri Alanında Çalışmaları 
Olmak. 
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1004 
Uygulamalı 

Bilimler 
Fakültesi 

İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi 

Doçent 2 1 

Yönetim ve Strateji Alanında 
Doçentliğini Almış Olmak. Örgütsel 
Davranış Alanında Çalışmaları 
Olmak. 

1005 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım  
Fakültesi 

Mühendislik 
Temel 

Bilimleri 
Doçent 2 1 

Matematik Bilim Alanında 
Doçentliğini Almış Olmak. Yapay 
Sinir Ağları Alanında Çalışmaları 
Olmak. 

1006 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım 
Fakültesi 

(Yazılım Müh. 
Böl.) Yazılım 
Mühendisliği 

ABD 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 1 

Yazılım  Mühendisliği veya  
Bilgisayar Mühendisliği Lisans 
Mezunu Olmak. 
Yazılım Mühendisliği veya   
Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim 
Dalında Doktora Yapmış Olmak. 
Yazılım Tanımlı Ağlar Alanında  
Çalışmaları Olmak. 

1007 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım  
Fakültesi 

Kontrol 
Sistemleri 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Lisans Mezunu Olmak. 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Ana  Bilim Dalında Doktora Yapmış 
Olmak. 
Adaptif Kontrol ve Güç 
Sistemlerinin Kalitesi 
Alanlarında Çalışmaları Olmak. 

1008 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım  
Fakültesi 

(Bilg. Müh. Böl.) 
Yazılım ABD 
(Öncelik Arz 
Eden Alanlar 
Kapsamında) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya    
Yazılım Mühendisliği Ana Bilim 
Dalında Doktora Yapmış Olmak. 
Yapay Zekâ Algoritma İyileştirme 
Konusunda Çalışmaları Olmak. 

1009 
Bünyan Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Savunma 
ve 

İtfaiyecilik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Makine Mühendisliği  Bölümü 
Lisans Mezunu Olmak. Makine  
Mühendisliği Enerji Bilim Alanında 
Doktora Yapmış Olmak. 
Termal Enerji Depolama Alanında 
Çalışmaları Olmak. 

 10508/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 50 (elli) adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

İlan 
No 

Pozisyon 
Unvanı 

Cinsiyeti 
Öğrenim 
Durumu 

KPSS 
Puan Türü 

Adet Aranılan Nitelikler 

2021/1 

Koruma 
ve 

Güvenlik 
Görevlisi 

Erkek 
Ortaöğretim 

(Lise ve 
Dengi) 

KPSSP94 10 

-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 
65 puan almış olmak. 
-01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) 
yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1991 
ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
-En az 2 yıl güvenlik görevlisi olarak 
çalıştığını Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 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 taşıyor 
olmak. 
-Vücudunda görünecek şekilde dövmesi 
bulunmamak. 
-Boyunun 170 cm den kısa olmaması, 
kilosunun ise cm cinsinden boy 
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den 
fazla, 13 den az olmaması 
gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 170 
cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en 
az 70-13=57 kg olmalıdır.) 

2021/2 

Koruma 
ve 

Güvenlik 
Görevlisi 

Erkek Önlisans KPSSP93 5 

-Herhangi bir önlisans programından 
mezun olmak. 
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 
65 puan almış olmak. 
-01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) 
yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1991 
ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
-En az 2 yıl güvenlik görevlisi olarak 
çalıştığını Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 
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-Son başvuru tarihi itibarıyla 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 taşıyor 
olmak. 
-Vücudunda görünecek şekilde dövmesi 
bulunmamak. 
-Boyunun 170 cm den kısa olmaması, 
kilosunun ise cm cinsinden boy 
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den 
fazla, 13 den az olmaması 
gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 170 
cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en 
az 70-13=57 kg olmalıdır.) 

2021/3 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

Erkek 
Ortaöğretim 

(Lise ve 
Dengi) 

KPSSP94 30 

-2020 KPSS(B) grubu sınavından en az 
50 puan almış olmak. 
-01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) 
yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 
ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
-En az 1 yıl temizlik görevlisi olarak 
çalıştığını Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek, 

2021/4 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

Kadın 
Ortaöğretim 

(Lise ve 
Dengi) 

KPSSP94 5 

BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor 

olmak. 
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 
3. Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde 

çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. 
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

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

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

6. Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl 
hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden 
ulaşılabilir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
1. Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başlama Tarihi 03.11.2021, Bitiş Tarihi 17.11.2021 mesai bitimi. 
2. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 

yapılacaktır. 
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3. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru 
tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden 
fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Sıra No İstenilen Belgeler Açıklama 

1 Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir. 
2 Mezun Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı. 

3 2020 KPSS (B) Sonuç Belgesi 
Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması 
gerekmektedir. 

4 Hizmet Döküm Belgesi 
e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/barkodlu 
belge oluştur butonu kullanılarak oluşturulan detaylı Hizmet 
Belgesi. 

5 Özel Güvenlik Kimlik Kartı* 
Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan adaylardan 
aslını ibraz etmeleri istenecektir.) 

6 Boy/Kilo Gösterir Belge* Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır. 

*Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1. Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan 

adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan 
adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir. 

2. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun 
olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir. 

3. Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit 
edilmesi durumunda yerine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA 
1. Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek 

adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

2. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların, görev tanımında belirtilen görevin 
devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını, tam 
teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. 

3. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar 
hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması 
yaptırılacaktır. 

4. Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların atama işlemleri 
gerçekleştirilecektir. 

5. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında 
yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı 

Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler / İSTANBUL 
Telefon : 0212 383 22 60 
    10489/1-1 
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Sayfa

1

2

10

11

23
26
40

101

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2021 Tarihli ve 10523 ve 10524

Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2018/35266 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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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