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YÖNETMELİKLER
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT)
SATINALMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, yapacağı mal ve/veya hizmet alımları ile inşaat yapım işlerine ilişkin alımların ilke ve yöntemlerini ve bu faaliyetlerdeki görev, yetki ve sorumluluklar ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından gerçekleştirilecek, mal ve/veya hizmet alımları ile inşaat yapım işlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım onay belgesi: Alımın yapılmasına ilişkin alım yetkilisi tarafından uygun bulunduğuna dair belgeyi,
b) Alım/tedarik: Yurt içinden ve yurt dışından her türlü mal ve/veya hizmet ile inşaat
yapım işlerinin temin edilmesini,
c) Alım yetkilisi: Kurumun alım ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
ç) Doğrudan alım: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların Kurum tarafından
belirlenecek isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek temin edildiği yöntemi,
d) Doküman: Alım konusuna ilişkin isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname, katalog, alıma esas numune ve alım süreci ile ilgili diğer belgelerden bir veya bir kaçını,
e) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,
f) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek
hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim,
fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
g) Hukuk birimi: Kurumun hukuki iş ve işlemlerini yürüten birimi,
ğ) İdari şartname: Yönetmeliğin ekinde yer alan tip şartnameyi,
h) İhale: İlanlı Alım ve Belirlenen Firmalardan Teklif İsteme usülleri ile yapılan alımları,
ı) İnşaat yapım işleri: Bina, spor tesisi, alt yapı, haberleşme ve enerji nakil hattı, sulama
tesisi gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama,
büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri
ile benzeri inşaat yapım işlerini,
i) İstekli: Alıma teklif veren gerçek/tüzel kişiler veya ortak girişimleri,
j) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
k) Ortak girişim: Alıma katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
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l) Satınalma birimi: Satınalma iş ve işlemlerini yürüten birimi,
m) Talep birimi: Alım talebinde bulunan birimi,
n) Tedarikçi: Mal ve/veya hizmet sağlayan ile inşaat yapım işlerini gerçekleştiren gerçek/tüzel kişiler veya ortak girişimleri,
o) Teknik şartname: Mal ve/veya hizmet alımları ile inşaat yapım işlerine ait teknik
özellikler ve tanımlamalarının yer verildiği belge ya da belgeleri,
ö) TRT/Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,
p) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,
r) Zeyilname: İhale dokümanlarında sonradan yapılan değişikliklerin yer aldığı belgeyi,
ifade eder.
İlkeler ve sorumluluklar
MADDE 5 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğe göre yapılacak alımlarda, yayın faaliyetlerinin
gerektirdiği koşulları da gözetmek suretiyle, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği,
gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya azami özeni göstermekle sorumludur.
(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için alıma çıkılamaz. Ancak öngörülemeyen ve acil
durumlarda, sonradan ödenek aktarımı sağlanması şartıyla alıma çıkılabilir.
(3) Talep oluşturulmadan önce, stok kontrolü yapılmalı, stokta yeteri kadar malzeme
bulunması halinde, talepte bulunulmaz.
(4) Stoklu malzemelere ilişkin alımlarda, geçmiş stok hareketleri analiz edilmeli ve talepler bu doğrultuda oluşturularak atıl stok oluşumu engellenir.
(5) Talep birimi, alım talebi ile ilgili makam onayı ve ilgili süreçleri takip etmekten sorumludur.
(6) Üst Makamın onayından kaçınmak amacıyla, işler kısımlara bölünmez.
(7) Aralarında bağlantı bulunmayan ihtiyaçlar için de bir arada alıma çıkılabilir.
(8) İhtiyaçların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak temininden, alım işlemlerinin
başlangıcından sonuçlanmasına kadar yürütülmesi sürecinin her aşamasında görev alan, her
kademedeki personel yetki ve görev alanları çerçevesinde sorumludur.
(9) Alımların en uygun kalite, süre ve maliyetle yapılabilmesi için ilgili tüm birimler,
birbirlerini zamanında bilgilendirme ve görevlerini eksiksiz yerine getirme bilinciyle çalışırlar.
(10) Satınalma süreçlerinde hata, eksiklik, yanlışlık ve usulsüzlük gibi riskleri ortadan
kaldırmak amacıyla birimler arasındaki görevler ayrılığı ilkesine uyulur. Talebin belirlenmesi,
ürün veya hizmet kabulü ile inşaat yapım işlerinin yürütülmesi ve ödeme, denetim, muayene
ve kabul süreçlerinin talep birimleri tarafından; tedarikçi seçimi ve sipariş yönetiminin ise satınalma birimi tarafından yürütülmesi esastır.
(11) Satınalma sürecindeki tedarikçi ilişkileri stratejisinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi, tedarikçi portföyünün oluşturulması ve yönetilmesi,
yeni tedarikçi başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve kabul/ret süreci, tedarikçi performanslarının değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre alınacak aksiyonların belirlenmesi ve uygulanması, tedarikçi tesislerinde inceleme ve değerlendirme yaparak düzeltici/iyileştirici önerilerin geliştirilmesi, tedarikçi kara listesinin oluşturulması ve takibi satınalma birimi yetkisindedir.
(12) Tedarikçiler, yasalara, kurallara ve düzenlemelere bağlı kalır. Tedarikçiler, birlikte
çalıştıkları alt tedarikçilerin ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalarından sorumlu olup bilgi
sahibi olur. Kurum, kurallara uymayan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
İhale Komisyonu, Yetki Limitleri ve Yetki Devri
İhale komisyonlarının oluşumu
MADDE 6 – (1) İhale komisyonu talep birimi tarafından oluşturulur.
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(2) Alım yetkilisi, en az ikisi talep biriminden işin uzmanı olmak şartıyla, muhasebe
ve/veya malî işlerden sorumlu bir personelin ve satınalma biriminden bir personelin katılımıyla
kurulacak, başkan dahil en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu yedek üyeler
de dahil olmak üzere görevlendirir.
(3) Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurumlarından veya Kurumun ortağı ya da sahibi olduğu şirketlerden komisyona üye alınabilir.
(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludur.
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
(6) İzinli, geçici görevli ve sıhhi izinli olma halleri dışında bir alım işleminin aynı komisyon üyelerince sonuçlandırılması esastır. Belirtilen hallerin dışında zorunlu durumlarda
alım yetkilisinden onay alınmak suretiyle ihale komisyonu üyelerinde değişiklik veya ilave
yapılabilir.
(7) İhale komisyon işlemleri, merkezdeki alımlarda satınalma birimi, merkez dışındaki
alımlarda ise alımları gerçekleştiren birim tarafından yürütülür.
Yetki limitleri
MADDE 7 – (1) Yetki limitlerine göre alım yetkilileri, alım yapmaya yetkili birimler
ve alım konuları, Genel Müdür onayı ile çıkarılacak Satınalma Usul ve Esasları ile belirlenir.
Bu yetki ve limitler her yıl Ocak ayı içerisinde satınalma birimince Yİ-ÜFE oranında güncellenir veya gerektiğinde satınalma biriminin teklifi üzerine Genel Müdür tarafından her zaman
güncellenebilir.
Yetki devri
MADDE 8 – (1) Alım yetkilileri, gerektiğinde alımlara yönelik yetki devri yapabilir.
(2) Aşağıdaki alımlar yetki devri yapılmadığı takdirde merkezden yürütülür:
a) Taşınmaz mal edinme.
b) Taşıt alımı.
c) Belirlenen limiti aşan inşaat yapım işleri.
ç) Genel Müdür tarafından uygun görülen diğer alımlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaklaşık Maliyet, Ödenek, Şartname, Sözleşme ve İlanlar
Yaklaşık maliyet
MADDE 9 – (1) Alım ihtiyacı doğduktan sonra ve alım yapılmadan önce talep birimi
tarafından, ispat edilmek suretiyle e-posta, faks, telefon ve yazılı teklif ile belirlenmiş tarifelerden ve piyasada kabul görmüş internet sayfalarından yararlanma yöntemlerinden birkaçı
kullanılmak suretiyle fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık
maliyet belirlenir. Yaklaşık maliyetin Kurum tarafından belirlenemediği durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alınabileceği gibi hizmet alım yöntemiyle de yaklaşık
maliyet belirlenebilir.
(2) Yaklaşık maliyetin belirlenemediği veya yaklaşık maliyetin belirlenmesinde güçlükler yaşandığı durumlarda, gerekçeleri onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla, planlanan bütçesiyle alıma çıkılabilir.
(3) Yaklaşık maliyet gizlidir. İsteklilere veya alım süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer
kişilere açıklanmaz. Yaklaşık maliyete ilişkin bilgiye, onay belgesi ve eki belgeler dışında
hiçbir belgede yer verilmez. Tüm birimler tarafından bu gizliliği sağlamaya yönelik gerekli
tedbirler alınır.
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Ödenek
MADDE 10 – (1) Alımlara yönelik ödenek tahsisine ilişkin iş ve işlemler Satınalma
Usul ve Esasları ve/veya diğer Kurumsal düzenlemelerle belirlenir.
Doküman, şartname ve sözleşmeler
MADDE 11 – (1) Dokümanların Kurum tarafından hazırlanması esas olup, alımın özelliği nedeniyle Kurum tarafından hazırlanamadığı durumlarda, şartname ve sözleşmeler hizmet
alım yöntemiyle de hazırlattırılabilir.
(2) Tip İdari şartname ve tip sözleşme tasarıları Satınalma Usul ve Esasları çerçevesinde
satınalma birimince hazırlanarak Genel Müdür tarafından onaylanır.
(3) Mal ve/veya hizmet alımları ile inşaat yapım ihtiyaçlarının her türlü teknik özelliğini
belirten teknik şartnameler talep birimlerince hazırlanır. İdari şartname ve sözleşme tasarısı ise
satınalma birimince hazırlanır. Talep birimleri, ihtiyaç konusu alımla ilgili idari şartname ve
sözleşme tasarısında yer alması gereken bilgi, belge, doküman, süreler ve benzeri hususları satınalma birimine yazılı olarak bildirir.
(4) Alımın konusuna göre gerekçesi alım onaylarında belirtilmek kaydıyla, idari ve/veya
teknik şartname düzenlenmeden, alıma esas numune ve/veya katalog ile alıma çıkılabilir.
(5) Alıma esas dokümanlar arasında farklılık bulunması halinde, Kurum lehine olan
uygulanır.
Alım ilanları
MADDE 12 – (1) İhtiyaçlara yönelik alım ilanı yapılıp yapılmayacağı; yapılacaksa nasıl, nerede ve ne şekilde yapılacağına ilişkin düzenlemeler Satınalma Usul ve Esasları ile alım
dokümanlarında belirlenir.
Alım dosyası
MADDE 13 – (1) Alımı yapılacak her iş için alım dosyası düzenlenir. Bu dosyada, alım
yetkilisinden alınan alım onay belgesi ve yaklaşık maliyete ilişkin belgeler, alım dokümanı,
varsa ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler ve diğer belgeler ile varsa ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi alım süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alım Usulleri
Alım usullerinin belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Uygulanacak alım usulü, talep birimi tarafından alım onay belgesinde
belirlenir ve alım yetkilisinin onayına sunulur.
(2) Alımları elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve buna ilişkin gerekli düzenlemeleri
yapmaya Kurum yetkilidir.
Alım usulleri
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki alım usulleri şunlardır:
a) İlanlı alım.
b) Belirlenen firmalardan teklif isteme usulü ile alım.
c) Doğrudan alım.
ç) Kapsam dışı alım ve ödemeler.
İlanlı alım usulü
MADDE 16 – (1) Alım konusu mal ve/veya hizmetler ile inşaat yapım işlerine ilişkin
piyasada faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilerin bilinemediği veya amaca daha uygun
olacağının Kurumca öngörüldüğü durumlarda yapılabilecek alım usulüdür.
Belirlenen firmalardan teklif isteme usulü
MADDE 17 – (1) Aşağıdaki durumlarda ihtiyaç konusu mal ve/veya hizmetler ile inşaat
yapım işleri, belirlenen firmalardan teklif isteme usulü ile alınabilir:
a) İşin özelliğinin uzmanlık, ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi veya ihtiyaç konusu alımların ivedilik arz etmesi durumunda.
b) İlanlı alım usulü ile gerçekleştirilen ihalenin sonuçlanmaması halinde.
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(2) Bu usule göre yapılacak alımlarda en az iki firma ilan yapılmaksızın davet edilebilir.
Kurum davet edilecek firmaları serbestçe belirleyebilir.
İhaleli alımlarda açık eksiltme
MADDE 18 – (1) İlanlı alım ve belirlenen firmalardan teklif isteme usulü ile yapılan
ihalelerde; teklif edilen fiyatların birbirine eşit ya da yaklaşık maliyete göre yüksek olması
veya ihale komisyonunca uygun görülmesi halinde; teknik ve idarî şartları tam olarak karşılayan
istekliler davet edilerek açık eksiltmeye, ihale komisyonu kararı ile gidilebilir ve komisyonun
huzurunda isteklilerden yazılı veya sözlü indirimli olarak teklifleri istenebilir.
(2) Tekliflerin ihale komisyonu huzurunda açılmasından sonra isteklilerin kendiliğinden
yapacakları indirimler dikkate alınmaz.
(3) Açık eksiltmeye ilişkin düzenlemelere, Satınalma Usul ve Esaslarında ve alım dokümanlarında da yer verilir.
Doğrudan alım usulü
MADDE 19 – (1) Doğrudan alım usulü, aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların Kurum
tarafından serbestçe belirlenen gerçek ve/veya tüzel kişi veya kişilerle, ortak girişimlerden,
idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan temin edilebildiği usuldür.
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu
alımlar.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan alımlar.
ç) Program, yapım ve yayın hizmetlerine ilişkin alımlar.
d) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı bulundukları kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden yapılacak alımlar.
e) Kullanım amacına uygunluk kriteri de esas alınmak suretiyle, teknoloji ve üretim
teknikleri bilinen ve/veya yaygın olarak kullanılan, genel kabul görerek “marka” haline gelmiş
mal ve/veya hizmet alımları.
f) Kurumun ihtiyacına uygun taşınmaz satın alınması veya kiralanması.
g) Yayın ve yapım, eğitim, danışmanlık, proje ve benzeri alanlarında uzmanlığa sahip
gerçek/tüzel kişilerden yapılacak alımlar.
ğ) Tanıtma, toplantı ve organizasyon kapsamında yapılan alımlar.
h) Genel Müdür tarafından onaylanan, beğeniye dayalı olan tablo, sanat ürünleri, biblo,
tefriş, mimari tasarım ve proje ve benzeri ihtiyaçlara ilişkin alımlar.
ı) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenilmeyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya Kurum tarafından önceden
öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması zorunlu alımlar.
i) Acil olarak tedarik edilmediğinde Kurumun işleyişini aksatabilecek maddi ve/veya
manevi zarar doğurabilecek mal ve/veya hizmet alımları ile inşaat yapım işleri.
j) Her türlü sigortalama, depolama, istifleme, nakliye, posta, kargo ve gümrükleme gibi
hizmet alımları.
k) Ürün geliştirme çalışmaları kapsamında öngörülen ihtiyaçlar.
l) Yurtdışından yapılacak alımlar.
m) Süreklilik arz eden hizmet alımları (bakım onarım, personel taşıma, araç kiralama,
personel çalıştırılması ihtiyacı duyulan vb. hizmet alımları).
n) Serbest piyasadan temin edilebilecek iletişim, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt alımları.
o) Her türlü inşaat yapım işleri.
ö) Verici direkleri kiralama, bakım onarım masrafları vb. ödemeler.
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p) Finansal kiralama suretiyle yapılacak alımlar.
r) Yetki Limitleri ile belirlenecek limite kadar yapılacak diğer alımlar.
(2) Bu usul ile yapılan alımlarda, sözleşme ve ilan yapılması ile teminat alınması ve
ihale komisyonu kurulması zorunlu değildir.
(3) Dokümanlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça en uygun teklifi veren istekli ile
pazarlık yapılabilir.
(4) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen alımlar ile ilgili hususlar Genel Müdür Onayı
ile çıkarılacak Kurumsal düzenlemelerle belirlenir.
Kapsam dışı alım ve ödemeler
MADDE 20 – (1) Kapsam dışı alımlar aşağıda belirtilmiş olup, Satınalma Usul ve Esasları ve Kurumsal düzenlemeler ile belirlenen esaslar çerçevesinde ihtiyaç birimlerince gerçekleştirilir.
a) Kurumun ortağı veya hissedarı olduğu şirketlerden yapacağı alımlar.
b) Mevzuat düzenlemeleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi
zorunlu mal ve/veya hizmet alımları.
c) Kuruma yapılacak şartlı bağışlara ilişkin alımlar.
ç) Sponsorluklar ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılacak alımlar.
d) Avans ile yapılan alım ve ödemeler.
e) Hukuki mütalaa ve avukatlık hizmetleri alımı.
f) Kurumun yayınlarının dağıtımı için ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan
yapacağı alımlar.
g) Temsil ve ağırlama kapsamında yapılacak alımlar.
ğ) Barter yoluyla yapılacak alımlar.
h) Uluslararası proje, sözleşme ve benzeri ile dış finansman kaynağı gereğince özel
alım usulü belirlenen alımlar.
ı) Çok acil durumlarda; Genel Müdürün yazılı onayı alınmak suretiyle ihtiyaç duyulan
alımlar.
i) Kamulaştırmalara yönelik alım ve ödemeler.
j) Her türlü abonelik (elektrik, su, doğalgaz ve benzeri) ve üyelikler.
k) Fuar, seminer, konferans vb. etkinlik katılım ödemeleri.
l) Mevzuat düzenlemelerine göre yapılan taşınmaz kira bedeli artışları.
m) Bankalara yapılacak komisyon vb. ücret ödemeleri.
n) Kamu kurumlarına yapılan ödemeler (vergi, ceza, aidat, ruhsat bedeli, komisyon ve
benzeri).
o) Frekans ücretleri ve lisans ödemeleri.
ö) İçeriğinde satınalma faaliyeti bulunmayan gelir paylaşımı anlaşmaları.
p) Mahkeme ve icra ödemeleri ile avukatlık ödemeleri.
r) Patent, marka tescil ve benzeri masraflar için kamu kurumlarına yapılacak ödemeler.
s) Yukarıda sayılmayan ve tarifeye bağlı (kamu kurum ve kuruluşlarınca veya bir imtiyaz hakkı dahilinde gerçek/tüzel kişilerce sunulan mal ve/veya hizmetler) diğer alım ve ödemeler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminatlar, Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi
Teminat olarak kabul edilebilecek değerler
MADDE 21 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası veya yabancı paralar.
b) Teminat mektupları (ilgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin
verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette
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bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette
bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir).
c) Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ den sağlanacak teminatlar.
ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri
üzerinden teminat olarak kabul edilir.
d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda teminat olarak kabul edilebilecek diğer değerler.
(2) Nakit teminatlar dışındaki teminatlar, ihalelerde ihale komisyonlarınca, diğer alımlarda satınalma birimlerince teslim alınır. Nakit teminatların ise Kurum banka hesaplarına yatırılması zorunludur.
(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, Kurumca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Geçici teminat
MADDE 22 – (1) İhaleye katılacaklardan, işin niteliğine göre isteklinin teklif bedeli
üzerinden ve Kurum tarafından tespit edilen orandan az olmamak üzere, geçici teminat alınabilir.
(2) İhale üzerinde kalan istekli ve diğer teklif sahibi isteklilerin teminatları Kurum tarafından muhafaza edilir. Sözleşme imzalanması veya alıma ilişkin işlemlerin tamamlanması
(vazgeçme, iptal ve benzeri dahil) halinde, geçici teminatlar iade edilir.
Kesin teminat
MADDE 23 – (1) Sözleşme/sipariş bedeli üzerinden ve Kurum tarafından belirlenecek
orandan az olmamak üzere kesin teminat alınabilir.
(2) Sözleşme bedelinde artış olması halinde de artış tutarı üzerinden aynı oranda ek kesin teminat alınır.
(3) Kesin teminat alınması ve iadesine ilişkin yükümlülükler tedarikçi ile imzalanan
sözleşmede belirtilir.
(4) Kesin teminat mektuplarının süresiz olması esastır. Ancak gerekli hallerde sözleşme
süresi ve garanti süresi dikkate alınarak kesin teminat süresi Kurum tarafından belirlenebilir.
(5) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, alım dokümanlarında belirlenen düzenlemeler çerçevesinde iade edilir.
İade edilemeyen teminatlar
MADDE 24 – (1) Geçici teminatlarda sözleşme imzalandığı tarihi; kesin teminatlarda
ise mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde işin kabul tarihini takip eden ikinci
takvim yılının sonuna kadar talep edilmeyen teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına
iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, bu sürenin bitiminde Kuruma gelir kaydedilir.
Tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Tekliflerin hazırlanması, sunulmasına ve değerlendirilmesine ilişkin
yapılacak işlemler, alım dokümanında belirtilir.
(2) Kurum herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte ve tekliflerin tamamını reddetmekte serbesttir.
(3) Alım dokümanında belirtilmek şartıyla, alıma katılacak isteklilerden bilgi ve belge
istenebilir. İstenen bilgi ve belgelerdeki teklifin esasını etkilemeyecek eksiklikler tamamlattırılabilir.
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(4) İstenen bilgi ve belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum
tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı taahhütname sunulması veya durumu tevsik eden bilgi ve
belgelerin istenilen sürede teslim edilmemesi durumunda, söz konusu istekliler alım dışı bırakılarak, 37 nci maddeye göre işlemde bulunulur.
Alımın ertelenmesi veya iptali
MADDE 26 – (1) Kurum herhangi bir sebep göstermeden, alım tarihini daha sonraki
bir tarihe ertelemekte, alımı tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta, sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. Bu hususlar alım dokümanında
daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenebilir.
(2) Alımın ertelenmesi, kısmen veya tamamen iptal edilmesi hallerinde, Kurum herhangi bir yükümlülük altına girmez ve Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Zeyilnameler
MADDE 27 – (1) Alım dokümanında yer alan hususlarla ilgili olarak firmalardan gelecek soru, açıklama ve değişiklik taleplerine ilişkin zeyilname/açıklamalar Kurum tarafından
gerek görülmesi halinde alım ilanına ek olarak duyurulur.
(2) Firmalardan gelecek yazılı soru, açıklama ve değişiklik taleplerine, ihale tarihinden
üç iş günü öncesine kadar satınalma birimine bildirilmesi kaydıyla cevap verilebilir.
(3) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik
yapılmasını gerektiren bir durumun Kurumca tespit edilmesi halinde, ihale tarihinden bir iş
günü öncesine kadar ihale dokümanında değişiklik yapılır.
(4) Zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye
ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi ertelenir.
(5) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
Alımların karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 28 – (1) Alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, en uygun olduğu
sonucuna varılan teklif kabul edilerek, onaya sunulmak üzere; ihalelerde ihale komisyon kararı,
doğrudan alımlarda ise fiyat tespit tutanağı oluşturulur.
(2) Alım yetkilisi veya yetki devri yapılması halinde satınalma birim yetkilisi, ihale komisyon kararını veya fiyat tespit tutanağını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle
iptal eder. Alım, ihale kararının veya fiyat tespit tutanağının onaylanması halinde geçerli; iptal
edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
ALTINCI BÖLÜM
Sözleşmeler
Sözleşme
MADDE 29 – (1) Yapılacak alımlara ilişkin sözleşme yapılması esastır. Bununla birlikte
sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulmayan durumlarda, alım onay belgesinde belirtilmek suretiyle ilgili istekliye alımla ilgili tüm koşulları içeren sipariş belgesi gönderilerek alım süreci
yürütülür.
(2) Sözleşmelerde, tip sözleşmeler esas alınacak olup ihtiyaç duyulması halinde alım
konusu işin özelliği dikkate alınarak talep birimi tarafından hukuk biriminden alınacak görüş
üzerine hazırlanan taslak sözleşmeler de kullanılabilir.
Çerçeve sözleşmeler
MADDE 30 – (1) Süreklilik arz eden hizmetler veya sürekli tüketilen malzemeler ile
münferit olarak ortaya çıkan acil durumlar gibi zamanı, yeri ve yapılacak işin miktarının baştan
belli olmadığı, ihtiyaç halinde karşılanması gereken mal ve/veya hizmetler ile inşaat yapım işlerinin sözleşme süresi içerisinde ve belirlenen birim fiyatlar üzerinden alımını öngören sözleşmelerdir.
(2) Çerçeve sözleşmeler, bu Yönetmelikte belirtilen alım usullerinden biri veya bir kaçına göre düzenlenebilir.

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

(3) Çerçeve sözleşmelerde, mal ve/veya hizmet ile inşaat yapım işi bedeli ödemeleri,
ilgili alım gerçekleştirildikçe yürütülür.
Sözleşmede değişiklik, iş artışı, iş eksilişi, avans ve fiyat farkı
MADDE 31 – (1) Tarafların yazılı olarak anlaşması kaydıyla ve alım yetkilisinden alınacak onay ile sözleşmede değişiklik yapılabilir.
(2) Süreklilik arz eden mal ve/veya hizmet alımlarında, sözleşme süresi sona ermeden
aynı tedarikçi ile devam edilmek istenildiği takdirde, alım yetkilisinin onayı ile mevzuat düzenlemeleri ile belirlenen artışlar hariç olmak üzere, mevcut sözleşme ile belirlenen tutar veya
birim fiyatlar üzerinden, mevcut sözleşme süresi kadar sözleşme yenilenebilir.
(3) Sözleşmede belirtilmek kaydı ve alım yetkilisinin onayı ile mal ve/veya hizmet
alımları ile inşaat yapım sözleşmelerinde, mevcut sözleşme şartlarına uygun olarak Satınalma
Usul ve Esasları ve alım dokümanında belirlenecek orana kadar iş artışı veya iş eksilişi yapılabilir.
(4) Alım onay belgesi ve dokümanda belirtilmesi kaydıyla avans ve fiyat farkı verilebilir.
(5) Avans verilmesine ilişkin işlemler Kurumsal düzenlemelerle belirlenir.
Sözleşmenin yapılmasında tedarikçinin sorumluluğu
MADDE 32 – (1) Kendisinden alım gerçekleştirilecek istekli, alım dokümanlarında
belirtilen şartlara uygun olarak Kurumca belirtilen sürede sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın söz konusu istekli/istekliler hakkında 37 nci maddeye göre işlemde bulunulur.
(3) En uygun teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde, alım yetkilisince
uygun görülmesi şartı ile diğer istekliler ile sözleşme imzalanabilir.
(4) Diğer istekliler ile de sözleşme imzalanamaması halinde alım iptal edilir.
Sözleşmenin devri ve sonlandırılması
MADDE 33 – (1) Sözleşme, alım yetkilisinin onayı ile başkasına devredilebilir.
(2) İhtiyaç duyulması halinde, talep birimi tarafından alım yetkilisinden alınacak yazılı
onay üzerine ve tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile sözleşme sona erdirilebilir. Talep birimince hazırlanan mutabakat veya sonlandırma protokolünün taraflarca imzalanması ile sözleşme sonlandırılır.
(3) Tedarikçinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, alım dokümanında belirtilen oranlarda gecikme cezası uygulanır ve Kurum tarafından uygun bir süre verilerek alım konusu işleri
tamamlaması tedarikçiden istenir. Buna rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat
gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca,
varsa sözleşmenin feshi nedeniyle Kurumun uğradığı zarar ve ziyan tazmin ettirilir.
Mücbir sebepler
MADDE 34 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(2) Kurum tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için tedarikçiden kaynaklanmaması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olması, tedarikçinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen günden başlamak üzere on gün içerisinde tedarikçinin yazılı olarak
Kuruma bildirmesi, taahhüdün tamamlanmasına on gün veya daha az süre kaldığı durumlarda
bu süre bitmeden bildirilmesi ve mücbir sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi
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zorunludur. Mücbir sebebin Kurumca uygun görülmesi halinde ek süre verilmesi de dahil, tedarikçinin işe devam etmesine, uygun görülmemesi halinde ise sözleşmenin feshine karar verilir.
(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 35 – (1) Denetim, muayene ve kabul işlemleri, Satınalma Usul ve Esasları
ile alım dokümanında belirtilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Alıma Katılamayacak Olanlar ve Yasak Fiil Davranışlar
Alıma katılamayacak olanlar
MADDE 36 – (1) Aşağıda belirtilenler alım için teklif veremezler:
a) Kurumda görevleri devam ettiği sürece, yönetim kurulu üyeleri ile Kurumun diğer
tüm çalışanları ve bunların eşleri ile çocukları.
b) (a) bendinde belirtilenlerin hakim ortağı olduğu şirketler.
c) Aleyhine iflas kararı alınan, konkordato ilan edilen veya borçlarını ödeyemediğinden
dolayı alacaklıları tarafından bir yed-i emin tayin edilen, borçlarını ödemekte acze düşenler.
ç) Terör örgütü olarak kabul edilen yapılarla iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunanlar.
d) Kamu İhale Kurumu yasaklı listesinde bulunanlar.
e) Alım konusu işlerle ilgili danışmanlık hizmeti verenler.
f) 37 nci maddede sayılan yasak fiil ve davranışta bulunanlar.
(2) Birinci fıkrada belirtilenler, alım için teklif verdiği takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve/veya alım üzerinde kalır ise alım/sözleşme
iptal edilir ve varsa geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilerek, Kurumun uğradığı zarar ve
ziyan tazmin ettirilir.
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) Alım işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve
sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap ve rüşvet suretiyle
veya başka yollarla alıma ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya alım kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) Alım konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller
kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.
d) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar vermek.
e) Bilgi ve deneyimini Kurum zararına kullanmak.
f) Mücbir sebepler dışında, alım dokümanı ve/veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak
taahhüdünü yerine getirmemek.
g) Kurumun ve/veya isteklilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak
gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.
ğ) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek.
(2) Birinci fıkrada belirtilenler, alım için teklif verdiği takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve/veya alım üzerinde kalır ise alım/sözleşme
iptal edilir ve varsa geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilerek, Kurumun uğradığı zarar ve
ziyan tazmin ettirilir. Ayrıca, Genel Müdür tarafından uygun bulunması halinde bu firmalardan
ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu gerçek ve/veya tüzel kişilerden,
iki yıla kadar alım yapılmaz.
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(3) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi,
bu maddede belirtilen fiil veya davranışlardan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki
ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak
üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bildirim
MADDE 38 – (1) Kurum, bildirimleri aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilir:
a) İmza karşılığı elden.
b) İadeli taahhütlü mektupla.
c) Elektronik ortamda.
ç) Faksla.
(2) Bildirimlere ilişkin iş ve işlemler Satınalma Usul ve Esasları ve/veya alım dokümanında belirlenir.
İtiraz ve şikayetler
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara ilişkin itiraz ve şikayetler genel hükümlere tabidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 40 – (1) 7/6/2008 tarihli ve 26899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 18/6/2015 tarihli ve 29390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (n)
Bendi Kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte ve diğer Kurumsal düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
Geçiş hükümleri
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale/doğrudan temin
onayı alınmış tüm işlemler; ilgili mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ET VE BALIK KURUMU İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/4/1992 tarihli ve 21198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık
Kurumu İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
210 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
446 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Aktif: Şirketin sahip olduğu dönen ve duran varlıkları,
b) Ara dönem finansal tablo: 3, 6 ve 9 aylık dönem sonları itibarıyla hazırlanmış finansal
tabloları,
c) Borç: Öz kaynaklar hariç şirketin aktiflerini finanse ettiği kaynakları,
ç) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
d) Kanuni yedek akçe: Kanunun 519 uncu maddesinde düzenlenen yedek akçeyi,
e) Ortak: Anonim şirketlerin pay sahiplerini, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin ortaklarını,
f) Serbest yedek akçe: Kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin
yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına
karar verilen yedek akçeleri,
g) Şirket: Anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri,
h) Sözleşme: Anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
esas sözleşmesini, limited şirketlerin şirket sözleşmesini,
ı) Yönetim organı: Anonim şirketlerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi veya yöneticileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sermaye Kaybı
Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 5 – (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının
en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde yönetim
organı, genel kurulu hemen toplantıya çağırır. Genel kurulun gündem maddeleri arasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığı belirtilir.
(2) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin
zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı durumlarda farklı bir gündem ile toplantıya çağrılmış olsa
dahi bu husus genel kurulda görüşülür.
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Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması
halinde genel kurul
MADDE 6 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde yönetim organı, bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri
sunar.
(2) Yönetim organı, son bilançoyu genel kurula sunarak şirketin finansal yönden bulunduğu durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın anlayabileceği şekilde anlatır. Bu hususta genel kurula rapor da sunulabilir.
(3) Yönetim organı, şirketin mali durumundaki kötüleşmeyi ortadan kaldırmak veya en
azından etkilerini hafifletmek amacıyla, uygun gördüğü sermayenin tamamlanması, sermaye
artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin
satışı, pazarlama sisteminin değiştirilmesi gibi iyileştirici önlemleri alternatifli ve karşılaştırmalı
olarak aynı genel kurula sunar ve açıklar.
(4) Genel kurul, sunulan iyileştirici önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek
de kabul edebilir ya da sunulan önlemler dışında başka bir önlemin uygulanmasına karar verebilir.
Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle
karşılıksız kalması halinde genel kurul
MADDE 7 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar
sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;
a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre
sermaye azaltımı yapılmasına,
b) Sermayenin tamamlanmasına,
c) Sermayenin artırılmasına,
karar verebilir.
Sermayenin azaltılması
MADDE 8 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar
sebebiyle karşılıksız kalan şirketin genel kurulu, sermayenin üçte biriyle yetinmeye karar verdiği takdirde sermaye azaltımı Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre yapılır.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak sermaye azaltımında yönetim organı, alacaklıları
çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçebilir.
Sermayenin tamamlanması
MADDE 9 – (1) Sermayenin tamamlanması, bilânço açıklarının ortakların tamamı veya
bazı ortaklar tarafından kapatılmasıdır. Kanuni yedek akçelerin yitirilen kısımlarının tamamlanmasına gerek yoktur. Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde her ortak zarar
sebebiyle karşılıksız kalan tutarı kapatacak miktarda parayı vermekle yükümlüdür. Her ortak,
payı oranında tamamlamaya katılabilir ve verdiğini geri alamaz. Bu yükümlülük, sermaye konulması veya borç verilmesi niteliğinde olmayıp karşılıksızdır. Ayrıca yapılan ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye artırımına mahsuben bir avans olarak nitelendirilmez.
(2) Sermayenin tamamlanmasında, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketler bakımından Kanunun 421 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, limited şirketler
bakımından ise 603 ve devamı maddeleri uygulanır. Sermayenin tamamlanamaması, bazı ortakların kendi istekleriyle tamamlama yapmasına engel oluşturmaz.
(3) Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanır ve takip edilir.
Sermayenin artırılması
MADDE 10 – (1) Genel kurul tarafından;
a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı
olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte
eş zamanlı sermaye artırımında artırılan sermayenin en az dörtte birinin ödenmesi şarttır.
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b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden
sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında sermayenin en
az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zorunludur.
Genel kurulun gerekli tedbirlerden birini almaması
MADDE 11 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurulun, 7 nci maddede belirtilen tedbirlerden birine
karar vermemesi halinde şirket kendiliğinden sona erer. Bu şekilde sona eren şirketin tasfiye
işlemleri, Kanunun 536 ncı ve devamı maddelerine göre yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Tamamının Karşılıksız Kalması
Borca batık olma durumu
MADDE 12 – (1) Borca batık olma durumu, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması halidir.
(2) Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık ve ara dönem finansal tablolardan,
denetime tabi şirketlerde denetim raporlarından, erken teşhis komitesinin raporlarından, yönetim organının belirlemelerinden ortaya çıkabilir.
(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim organı, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları
üzerinden bir ara bilanço çıkartır.
(4) Yönetim organı, hem işletmenin devamlılığı esasına hem de aktiflerin muhtemel
satış değerlerine göre çıkarılan ara bilânço üzerinden aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya
yetmediğine karar vermesi ve 7 nci maddede belirtilen tedbirleri almaması halinde şirketin
iflası için mahkemeye başvurur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak ve Son Hükümler
Esas alınacak finansal tablolar
MADDE 13 – (1) Şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumları, Kanunun
88 inci maddesine göre hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak belirlenir. Finansal tabloların
düzenlenmesinde ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasının tercih edilmesi halinde, bahsi geçen durum bu şekilde hazırlanan finansal tablolar üzerinden değerlendirilir.
Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında birleşmeye katılma
MADDE 14 – (1) Sermaye kaybı veya borca batık durumda olan bir şirket, kaybolan
sermayeyi karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir
şirket ile birleşebilir.
(2) Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri kaybolmuş
veya borca batık durumda olması halinde; birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı
veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir raporu ile ortaya konulur. Devrolunan şirketlerin denetime tabi olması
halinde bu rapor, denetime tabi şirketin denetçisi tarafından da hazırlanabilir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz
ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
AÇI KILAVUZLARI ĠLE SÜREKARTMAN UYGULANMASI
HĠZMET ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/443629
Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHĠSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
1 - Ġhale Konusu ĠĢin Adı ve Miktarı:
Alayunt - Balıkesir Hattı Mezitler - Dursunbey istasyonları arası 46 Km demiryolu hat
kesiminde (103.000 adet açı kılavuzu, 15.395 hat - metre ray değiĢtirilmesi, 856 adet makineli ray
alın kaynağı) hizmet alım iĢidir.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığı - AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 18/10/2018 günü
saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup,
doküman bedeli KDV Dahil 200,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800
7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve
Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/
AFYONKARAHĠSAR adresinden temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7693/1-1

—— • ——

EKMEKLĠK UN ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf
ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 19.09.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 150,00 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 19.09.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız
Satınalma Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA
Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 74 - 71
7796/1-1
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SĠGORTA HĠZMETĠ ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan araç kasko ve trafik sigortası ile gayrimenkullerin
sigorta hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ziraat Bankası Ankara Kamu ġubesi TR94 0001 0025
3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 250,00 TL karĢılığında, ’Ahmediye
Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul
Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 08.10.2018 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 09.10.2018 günü saat 14:00’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
7822/1-1

—— • ——

2 ADET 12 METRELĠK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIġI OTOBÜSÜNÜN
TADĠLAT VE ONARIM ĠġĠ HĠZMET ALIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Orta Karadeniz (Samsun)
Bölge Kan Merkezi ve bağlı kan bağıĢ merkezi ihtiyacı için 2 Adet 12 Metrelik BMC Marka
Belde Model Kan BağıĢı Otobüsünün Tadilat ve Onarım ĠĢi hizmet alımı Ġdari, Teknik ġartname
ve ekleri hükümlerine göre davet usulü kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma
pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cad. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA‖
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 0 (312)
293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.
5 - Firmaların tekliflerini en geç 08.10.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
6 - Ġhale zarfları 08.10.2018 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
7820/1-1
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan, Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve
Boruhane Temizlik ve TaĢıma Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilecektir.
Ġhale Kayıt No

: 2018/452907

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: AyaĢ Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Ankara ġeker Fabrikası 2018/2019 kampanya döneminde
detay teknik Ģartnamede belirtilen 3 vardiyada toplam
25 iĢçi ile Meydan, Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve
Boruhane Temizlik ve TaĢıma Hizmet alımı.

b) Yapılacağı Yer

: Ankara ġeker Fabrikası

c) ĠĢin Süresi

: 01.10.2018 ile 31.01.2019 tarihleri arası olup (Tahmini
4 Aydır) Ankara ġeker Fabrikası 2018/2019 kampanya
dönemidir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 27.09.2018 Saat 10.00

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/
ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığında aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker
Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7768/1-1
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KAMPÜS AĞI GENĠġLETĠLMESĠ ĠÇĠN BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ġhtiyacı Kampüs
Ağı GeniĢletilmesi için BiliĢim Malzemesi teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname 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 dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 26/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale 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, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7784/1-1
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4 ADET GAMA KAMERA (SPECT) SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
ihtiyacı "4 Adet Gama Kamera (SPECT)", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek Ģartlar
listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140- TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 26/09/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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MODÜLER VERĠ MERKEZĠ ĠÇĠN MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR
BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı
Modüler Veri Merkezi için muhtelif cins ve miktar BiliĢim Malzemesi KuruluĢça hazırlanan
teknik Ģartnamesine ve bazı ürünler için teknik Ģartnamesinde belirtilen markalarından birine
uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname 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 dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 28/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine ve bazı ürünler için teknik Ģartnamesinde belirtilen markalarından birine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale 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 geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR VERĠ DEPOLAMA ÜNĠTESĠ, SUNUCU BĠLGĠSAYAR,
SAN ANAHTAR VE SANALLAġTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Ġnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Daire BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar veri depolama ünitesi, sunucu
bilgisayar, san anahtar ve sanallaĢtırma yazılımı teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip
ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
ĠHALE
Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin
KISIM-1
Harici Veri depolama ünitesi - San anahtar
KISIM-2
Sunucu bilgisayar
KISIM-3
SanallaĢtırma yazılımı

ġARTNAME BEDELĠ
130,00.-TL
130,00.-TL
130,00.-TL
100,00.-TL

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 27.09.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.
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 geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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HAT KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Ġstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu UlaĢım Entegrasyonu Kapsamında Bagajlı
Lüks TaĢımacılık (BLT) Hatlarının OluĢturulması ve TaĢımacılığın Uygun Araçlarla KarĢılanması
Amacıyla Toplu TaĢıma Yapmak Üzere Hat Kiralama ĠĢi
1 - Ġhale konusu olan iĢin;
a) Niteliği

: Yeni Havalimanı Toplu UlaĢım Entegrasyonu
kapsamında Bagajlı Lüks TaĢımacılık Hatlarının
(BLT) oluĢturulması ve taĢımacılığın uygun
araçlarla karĢılanması amacıyla toplu taĢıma
yapmak üzere hat kiralama iĢi

b) ĠĢin yapılacağı yer

: Ġstanbul
UlaĢım

Genelinde
Entegre

Yeni
bagajlı

Havalimanı
Lüks

Toplu

TaĢımacılık

Hatlarının (BLT) oluĢturulması ve TaĢımacılığın
Uygun Araçlarla KarĢılanması
c) Miktarı ve süresi

: 18 hat üzerinde 150 adet otobüsle ve 10 Yıl
süreyle

2 - Ġhale ġartnamesinin satın
alınabileceği ve görülebileceği yer : Satınalma Daire BaĢkanlığı Ġhale ĠĢleri Müdürlüğü
Hizmet ĠĢleri ġefliği ġahkulu Mah. Erkan-ı Harp
Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu/
ĠSTANBUL adresinden 150,00TL (KDV dahil)
karĢılığında temin edilebilir. (ġartname ve ekleri
idarede bedelsiz görülebilir.)
(Not: ġartname bedeli ĠETT ĠĢletmeleri Genel
Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan
ġubesi Ġban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35
no'lu hesabına, ĠĢin Adı ile Ġhale Ģartnamesi bedeli
olduğu belirtilerek yatırılacaktır.)
3 - Ġhale ile ilgili teklif
mektuplarının sunulacağı yer

: 27.09.2018 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar
ihale Ģartnamesinin satın alınabileceği adrese
teslim edilecektir.

4 - Ġhalenin nerede, hangi tarih
ve saatte yapılacağı

: Ġhale Ģartnamesinin satın alınabileceği adreste Ġhale
Komisyon odasında 27.09.2018 PerĢembe tarihinde
saat 14:00’da yapılacaktır.

5 - Ġhale, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüyle 40.
maddesi arttırma esaslarına göre yapılacaktır.
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6 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır:
Ġsteklilerin:
A - Kanuni Ġkametgahı olması.
B - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C - Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi.
a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) TüzelkiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzelkiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzelkiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzelkiĢilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D - Ġmza sirküleri vermesi.
a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b) TüzelkiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi
bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E - Ġstekliler adına vekaleten ihaleye iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk konsolosluğunca veya Türkiye dıĢiĢleri bakanlığınca onaylanmıĢ olması gereklidir.)
F - Tahmin edilen bedel: 270.000.000 Tam bilet (702.000.000,00 TL KDV dahil) bedelidir.
G - Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 21.060.000,00TL (Yirmibir Milyon
AlıtmıĢbin Türk Lirası)’lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dıĢındaki teminatların ĠETT
ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan ġubesi Ġban: TR 93 0001 5001
5800 7292 3235 35 no'lu hesabına ĠĢin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
H - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde Ģartnameye ekli örneğe uygun ortak giriĢim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi vermesi,
I - ġartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,
7 - Diğer Belgeler
a) Ġsteklilerin 2017 yılı içerisinde toplu ulaĢım hizmetinden kaynaklı en az 260.000.000 TL
(Ġki yüz altmıĢ milyon Türk Lirası) lik yapmıĢ olduğu ciro ve bunu belgeleyen fatura suretlerini
teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
b) Ġstekliler 130 adet en az 12 metrelik otobüsün kendi malı olduğunu teyit eden ruhsat
fotokopilerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bursa Ġli, Kestel Ġlçesi, 537 ada, 44 parsel üzerindeki 792869 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Koru Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim elemanı Serdar BĠLGEN (Proje ve
Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi, Denetçi No: 13595, Oda Sicil No: 31687) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. Ġdare Mahkemesinin 04.05.2018 tarihli ve
E.2017/787-K.2018/1252 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden
19.01.2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Serdar BĠLGEN hakkında tesis edilmiĢ
olan idari iĢlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 10.09.2018 tarihli ve 154432 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

7786/1/1-1

—————
Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, 438 ada, 50 parsel üzerindeki 1012185 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen 4904 Ticaret Sicil No ile Söke Ticaret Odasına kayıtlı 859 nolu Yapı Denetim
Ġzin Belgesine sahip Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 16.05.2018 tarihli ve E.2017/938-K.2018/1230 sayılı
kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı
Resmî Gazete ilanı ile Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlem
10.09.2018 tarihli ve 154016 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

7786/2/1-1

—————
07.11.2016 tarihli ve 26113 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
Gök-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Recep CAN
(Denetçi No: 6274, Oda Sicil No: 35434) tarafından, Ankara 14. Ġdare Mahkemesinin 2017/1688
esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.06.2018 tarihli ve E.2017/1688K.2018/1341 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli
ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Recep CAN hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlem
10.09.2018 tarihli ve 153967 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

7787/1-1

—————
07.11.2016 tarihli ve 26113 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
Gök-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Musa GÖKOĞLU
(Denetçi No: 4272, Oda Sicil No: 14198) tarafından, Ankara 14. Ġdare Mahkemesinin 2017/721
esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.06.2018 tarihli ve E.2017/721K.2018/1340 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli
ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Musa GÖKOĞLU hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlem
10.09.2018 tarihli ve 154255 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
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İçişleri Bakanlığından:
SÖZLEġMELĠ BĠLĠġĠM PERSONELĠ SINAV DUYURUSU
ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam
edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Kamu Kurum ve
KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına
ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik‖ in 8 inci maddesi uyarınca, ĠçiĢleri Bakanlığı Bilgi
ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından gerçekleĢtirilecek yazılı ve sözlü sınav baĢarı sırasına göre 15
(onbeĢ) SözleĢmeli BiliĢim Personeli alınacaktır.
I - BAġVURU ġARTLARI
A - GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (aylık brüt sözleĢme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için
baĢvurabileceklerdir),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beĢ (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleĢmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle iĢçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiĢ veya askerlik çağına gelmiĢ ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ veya muaf veya ertelenmiĢ ya da yedek sınıfa geçirilmiĢ
olmak.
B - ÖZEL ġARTLAR
1. TASARIM UZMANI VE PROJE YÖNETĠCĠSĠ (1 kiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ olmak ve bunu
belgelemek,
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c) Projelerin zamanında kapsam dâhilinde planlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması
konularında tecrübe sahibi olmak,
ç) Personelin görev, sorumluluklarının belirlenmesi ve takibi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
d) Projenin amaçları doğrultusunda ilgili teknolojileri, sistemleri ve gerekli programların
proje planlarının hazırlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Proje Yönetimi/Mühendisliği konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
f) Liderlik ve ekip yönetimi konusunda kabiliyet ve tecrübe sahibi olmak,
g) PMP sertifikasına sahip olmak,
ğ) Sözlü ve yazılı yüksek iletiĢim becerisine sahip olmak,
h) Güçlü raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak,
ı) Analitik düĢünebilen, proaktif, sonuç odaklı çalıĢabilmek ve iliĢki yönetiminde baĢarılı
olmak.
2. VERĠ TABANI YÖNETĠCĠSĠ (1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az beĢ
(5) yıl çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
c) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,
ç) Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalıĢan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiĢ
olduğunu belgelemek,
d) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme iĢlemlerine hâkim, RMAN aracı ile
felaket yönetim ve iĢ sürekliliği politikalarını hazırlama ve yürütme konusunda tecrübe sahibi
olmak,
e) Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
f) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olduğunu belgelemek.
3. VERĠ TABANI UZMANI (2 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde veri tabanı konusunda en az üç (3) yıl
çalıĢmıĢ olduğunu belgelemek,
c) Oracle Certified Associate (OCA) sertifikasına sahip olmak,
ç) MS SQL Server Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
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d) Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalıĢan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yürütme
konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme iĢlemlerine hâkim, RMAN aracı ile
felaket yönetim ve iĢ sürekliliği politikalarını hazırlama ve yürütme konusunda tecrübe sahibi
olmak.
4. UYGULAMA GELĠġTĠRME UZMANI - .NET (3 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
ç) Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu Framework'ü kullanarak
uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,
f) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri, WCF ile uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
g) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama)
konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,
ğ) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,
h) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ı) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iĢ tecrübesine sahip olmak.
5. KIDEMLĠ AĞ UZMANI (2 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl
çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
c) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
ç) En az 10.000 kullanıcılı bir kurum veya kuruluĢun ağ kurulumunu yapmıĢ ve yönetmiĢ
olmak,
d) Ağ ve Ġnternet güvenliği teknolojilerinde ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
e) Cisco ASR 1000 ve Cisco ISR serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve
tecrübeye sahip olmak,

Sayfa : 142

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

f) Network yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında
etkin bir Ģekilde kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,
g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve
deneyime sahip olmak,
ğ) Yazılı ve sözlü iletiĢim becerilerine, analitik düĢünce ve hızlı problem çözme
yeteneğine sahip olmak.
TERCĠHEN
a) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak.
6. SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ (2 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret Tavanının
3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) BiliĢim sistemleri alanında en az beĢ (5) yıl tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,
c) En az 10.000 kullanıcılı Microsoft Active Directory yönetim sisteminde sistem
yöneticisi olarak en az üç (3) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps
sertifikasına veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip
olduğunu belgelemek,
d) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum
konfigürasyon ve sorun giderme konularında en az bir (1) yıl tecrübeye sahip olmak,
e) Microsoft Exchange Server ile Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun
giderme konusunda en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,
f) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaĢtırma platformları ile fiziksel ve sanal sunucu
cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,
g) Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bir
kurumda veri depolama sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,
ğ) Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log
inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
h) Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve
monitor konusunda tecrübeli olmak,
ı) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeĢitleri ve siber saldırılar
konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
j) Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,
k) ĠĢ sürekliliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
7. SĠSTEM UZMANI (2 kiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
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b) BiliĢim sistemleri alanında en az üç (3) yıl tecrübe sahibi olmak,
c) ĠĢletim sistemleri yönetiminde en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) VMware sanallaĢtırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda
çalıĢmıĢ olmak,
d) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları
(Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
e) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe
sahibi olmak,
f) Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log
inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
g) Failover Cluster, Replikasyon kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
8. KIDEMLĠ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ UZMANI (2 kiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az beĢ (5) yıl
çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) veya GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına
sahip olduğunu belgelemek,
ç) Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web
Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı
Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta
güvenliği konularında en az üç (3) yıl tecrübe sahibi olmak,
d) Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, analizi ve korelasyonu konularında en az bir (1) yıl
çalıĢmıĢ olmak.
II. BAġVURU ġEKLĠ VE TARĠHĠ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2018
yılı SözleĢmeli BiliĢim Personeli Sınavı BaĢvuru Formu’na, 16 - 24 Ekim 2018 tarihleri arasında
ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan baĢvuru linki aracılığıyla e-Devlet Ģifresi ile
eriĢip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından
posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- BaĢvurular e-Devlet Ģifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr)
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
Ģifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet Ģifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, Ģahsen baĢvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.
3- BaĢvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800),
b) ÖzgeçmiĢ,
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c) SGK Hizmet Dökümü,
ç) Lisans diploması veya okul çıkıĢ belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
d) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) baĢlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin biliĢim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir.),
e) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) baĢlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ġARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmıĢ olmalıdır),
g) 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir.
Ġbraz etmeyenlerin puanı yetmiĢ (70) kabul edilecektir.),
ğ) Ġngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak
adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı
dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak
değerlendirilecektir).
III. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
BaĢvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel Ģartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmiĢi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına iliĢkin belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan baĢlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday
yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr,
www.icisleribilgiislem.gov.tr ve www.nvi.gov.tr sitelerinde 05 Kasım 2018 tarihinde ilan
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV. SINAV KONULARI, YERĠ VE TARĠHĠ
Sınav soruları baĢvurduğu pozisyonun teknik ve özel Ģartlarında belirtilen tüm konuları
kapsayacaktır.
Yazılı sınav 11 Kasım 2018 Pazar Günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati, yazılı sınava hak
kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 26 - 30 Kasım 2018 tarihlerinde ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
BaĢkanlığı Toplantı Salonu’nda (Ġnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA)
adresinde yapılacaktır.
V. DEĞERLENDĠRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü
sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iĢ günü içerisinde
itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik
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ortalaması alınmak suretiyle, adayların SözleĢmeli BiliĢim Personeli GiriĢ Sınavı nihai baĢarı
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai baĢarı derecelerine göre asil ve yedek olarak
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleĢme yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ ĠLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr, www.icisleribilgiislem.gov.tr ve
www.nvi.gov.tr sitelerinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleĢme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleĢme ücret tavanının (5.754,98) ÖZEL ġARTLAR
baĢlığı altında belirtilen brüt sözleĢme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleĢme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
VIII. DĠĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiĢ ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken baĢvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz
edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruĢturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu
istenecektir (Güvenlik soruĢturması uygun olmayan adaylarla sözleĢme imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme Ģartlarını taĢımadıkları halde sınava
girip baĢarılı olan adaylarla sözleĢme yapılmayacaktır. SözleĢme imzalandıktan sonra, iĢe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taĢınmadığının anlaĢılması halinde ise
sözleĢme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki iĢlem
yapılacaktır.
Ġlan olunur.
7833/1/1-1

—————

SÖZLEġMELĠ BĠLĠġĠM PERSONELĠ SINAV DUYURUSU
ĠçiĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Kamu Kurum ve KuruluĢlarının
Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına ĠliĢkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik‖ in 8 inci maddesi uyarınca, ĠçiĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi
BaĢkanlığı tarafından gerçekleĢtirilecek yazılı ve sözlü sınav baĢarı sırasına göre 57 (elliyedi)
SözleĢmeli BiliĢim Personeli alınacaktır.
I - BAġVURU ġARTLARI
A - GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
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denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (aylık brüt sözleĢme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için
baĢvurabileceklerdir),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beĢ (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleĢmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle iĢçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiĢ veya askerlik çağına gelmiĢ ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ veya muaf veya ertelenmiĢ ya da yedek sınıfa geçirilmiĢ
olmak.
B - ÖZEL ġARTLAR
1. PROJE MĠMARI (1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret Tavanının 5 Katına
Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve
haberleĢme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Ġyi derecede C# .NET bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) ASP, .NET, C# dilleriyle yazılım geliĢtirmiĢ olmak,
ç) Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
d) Kod güvenliği ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) XML, web services ve AJAX konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım mimari konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az üç (3) adet
projeyi baĢarılı Ģekilde yönetmiĢ olmak,
h) Oracle veritabanı 11g ve üstü versiyonlarında tecrübe ve belge sahibi olmak,
ı) Açık kaynak sistemler üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Gerçek zamanlı haberleĢme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Java, J2EE, JSF, EJB, Weblogic 11g, 12c, Middleware araçları, Spring, Hibernate
konularında deneyimli olmak,
k) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,
l) WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF (Windows Communication
Foundation) ile uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
m) Oracle Database Administration 1 ve 2 konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık
sertifikasına sahip olmak,
n) MS Project konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
o) Süreç Yönetimi konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
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ö) Yazılım Uzmanlığı C# ASP.NET, ADO.NET konularında Eğitim, Katılım veya
Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
p) BiliĢim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,
r) Veri tabanı yedekleme konularında tecrübeli, ayrıca sertifika veya belgeye sahip olmak,
s) Veri tabanı ve uygulama sunucuları güvenliği konusunda tecrübeli, ayrıca sertifika veya
belgeye sahip olmak,
Ģ) Uygulama sunucuları konusunda tecrübeli, J2EE 7 destekli en az 1 uygulama
sunucuları konusunda sertifika veya belgeye sahip olmak,
t) ĠĢ süreci Yönetimi konusunda tecrübeli, ayrıca sertifika veya belgeye sahip olmak,
u) Bulut servisleri konusunda tecrübeli, ayrıca sertifika veya belgeye sahip olmak,
ü) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliĢtirme konusunda bilgi sahibi
olmak,
v) Linux iĢletim sistemleri üzerinde tecrübe sahibi ve geliĢtirme yapmıĢ olmak,
y) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
z) Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.2, JasperReport, Junit,
Maven, SubVersion, git, NetBeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,
aa) Gerçek zamanlı haberleĢmeler ile ilgili tecrübe sahibi olmak,
bb) Restful servis konularında tecrübe sahibi olmak,
cc) WebSocket, JMS, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi
olmak,
çç) Kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,
dd) IDM, SSO (Single Sign-On) konularında tecrübe sahibi olmak,
ee) JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
2. KIDEMLĠ .NET UYGULAMA GELĠġTĠRME UZMANI (KATEGORĠ A, 1 KiĢi Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev
almıĢ olmak,
ç) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az bir (1) adet
projede görev almıĢ olmak,
d) Sistem mimari yapıları, çok katmanlı mimarı ve tasarım desenleri konusunda tecrübe
sahibi olmak,
e) Nesne tabanlı mimarilerin analiz ve tasarımları hakkında iĢ tecrübesine sahip olmak,
f) Yazılım yaĢam döngüsü ve güvenli yazılım geliĢtirme konularında bilgi sahibi olmak,
g) Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,
ğ) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
h) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri, WCF le uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
ı) JQuery, AJAX, CSS, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve
deneyimli olmak,
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i) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri konularında bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
j) Microsoft TFS, SVN kod yönetim ve versiyonlama araçlarının yöneticiliği yapmıĢ
olmak ve bu ürünlerin kurulumu ve versiyon güncelleme süreçlerinde yer almıĢ olmak,
k) XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l) Oracle Fusion Middleware ürün ve teknolojileri (WebLogic Server, WebCenter
Content, SOA, OSB, OAG) konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
m) Oracle WebLogic Server kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu ve izlenmesi
konularında tecrübe sahibi olmak,
n) Oracle WebCenter Content 12c’nin Java yada .NET tabanlı uygulamalarla
entegrasyonunu içeren en az bir projede yer almıĢ olmak ve Oracle WebCenter Content 12c
ürününün kurulumu, yönetimi, entegrasyonu ve konfigürasyonu konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
o) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ö) SQL-Server üzerinde stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe
sahibi olmak,
p) Enterprise Service Bus (ESB), XML WEB servisleri, harici sistem entegrasyonları
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
TERCĠHEN
a) .NET C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beĢ (5) yıl deneyim sahibi olmak ve
bunu belgeleyebilmek,
b) .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak,
c) Entity Framework, NHibernate vb. ORM teknolojilerinden en az birine hâkim olmak,
ç) Ġyi seviyede Ġngilizce bilgisine sahip olmak.
3. KIDEMLĠ .NET UYGULAMA GELĠġTĠRME UZMANI (KATEGORĠ B, 6 KiĢi Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML vb. Web
teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
ç) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede
kullanılmıĢ olmak
d) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
e) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri, WCF le uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
ğ) 3. Parti Net bileĢenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya
function yazabilmek,
h) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
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ı) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iĢ tecrübesine sahip olmak,
i) Yazılım yaĢam döngüsü ve güvenli yazılım geliĢtirme konularında bilgi sahibi olmak.
TERCĠHEN
a) .NET C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beĢ (5) yıl deneyim sahibi olmak ve
bunu belgeleyebilmek,
b) .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.
4. UYGULAMA GELĠġTĠRME UZMANI - .NET (9 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ç) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,
d) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri, WCF ile uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
e) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama)
konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,
f) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,
g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iĢ tecrübesine sahip olmak.
TERCĠHEN
a) .NET C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak ve
bunu belgeleyebilmek,
b) .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak,
5. KIDEMLĠ JAVA UYGULAMA GELĠġTĠRME UZMANI (2 KiĢi - Tam Zamanlı Aylık Brüt SözleĢme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliĢtirilmiĢ en az bir projede çalıĢmıĢ olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
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f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon,
yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
g) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) Oracle veri tabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli
olmak,
h) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hâkim
olmak,
ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
i) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini
gerçekleĢtirebilmek,
j) Red Hat tabanlı iĢletim sistemleri üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server
kurulumu yapmak, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,
k) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
TERCĠHEN
a) Java teknolojileri konusunda en az beĢ (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek,
b) Oracle Fussion Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
6. UYGULAMA GELĠġTĠRME UZMANI - JAVA (5 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliĢtirilmiĢ en az bir projede çalıĢmıĢ olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon,
yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli
olmak,
ğ) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim
olmak,
h) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
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TERCĠHEN
a) Java teknolojileri konusunda en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgeleyebilmek.
7. KIDEMLĠ WEB YAZILIM UZMANI (1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme
Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Web ara yüz tasarımı konusunda en az beĢ (5) yıllık deneyimli ve bir Portfolyo ile
sunabiliyor olmak,
c) C#, HTML5, CSS, Javascript alt yapısına sahip ve uygulama seviyesinde uzman olmak,
ç) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi
sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,
d) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, Responsive kodlama
yapabilmek,
e) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
f) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi,
animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleĢimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi
sahibi olmak,
g) Leaflet, Openlayers vb. kütüphaneler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Ajax, Json, Rest servisler vb. yaygın web kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
h) SVN ve GIT konularında tecrübe sahibi olmak,
ı) JSF vb. kütüphaneler ile ilgili tecrübe sahibi olmak,
i) REST servisler kullanımı ve güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak.
8. WEB UYGULAMA GELĠġTĠRME UZMANI (2 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bir Portfolyo ile
sunabilecek olmak, C#, HTML5, CSS, Javascript alt yapısına sahip ve uygulama seviyesinde
uzman olmak,
c) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi
sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,
ç) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, Responsive kodlama
yapabilmek,
d) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
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e) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi,
animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleĢimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi
sahibi olmak,
f) Leaflet, Openlayers vb. kütüphaneler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ajax, Json, Rest servisler vb. yaygın web kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
ğ) SVN ve GIT konularında tecrübe sahibi olmak,
h) JSF vb. kütüphaneler ile ilgili tecrübe sahibi olmak.
9. MOBĠL YAZILIM UZMANI (3 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliĢtirici olarak en az üç (3) yıl iĢ tecrübesi olmak ve bunu belgelemek,
c) iOS geliĢtiriciler için Xcode ile Objective-C veya Swift dilinde birden çok mobil
uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
ç) Android geliĢtiriciler için Java dilinde (tercihen Android Studio kullanarak) birden çok
mobil uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi ve Google
Developers Console proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,
e) BiliĢim güvenliği alanında eğitim almıĢ olmak veya iĢ tecrübesine sahip olmak,
f) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
g) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop ile grafik düzenleme
becerisine sahip olmak,
ğ) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalıĢmıĢ olmak.
10. Ġġ ANALĠSTĠ UZMANI (1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve
haberleĢme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dıĢında kalan
dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim
bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik,
matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ
yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileĢtirme konularında en az
üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,
c) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileĢtirme ve süreç performans
ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
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ç) ĠĢ süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan Ģablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliĢtirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
e) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
g) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iĢ tecrübesi sahibi olmak.
11. TASARIM-ANALĠZ VE EĞĠTĠM UZMANI (6 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
b) Büyük ölçekli ve çok modüllü yazılım/ uygulama geliĢtirme projelerinde en az üç (3)
yıl görev almıĢ olmak ve bunu belgelemek,
c) Yazılım mühendisliği süreç, araç ve yöntemleri konusunda deneyim sahibi olmak,
ç) Nesne yönelimli yazılım geliĢtirme (analiz, tasarım, kodlama, test) metodolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Proje YaĢam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
e) BirleĢik Modelleme Dili (UML) görünüm ve diyagramları oluĢturma ve çözümleme
konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Gereksinim çıkarma, analiz ve modelleme teknikleri ve gereksinim belgeleme ve
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hâkim
olmak,
ğ) Entegrasyon testleri ve araçlarının kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Ġleri derecede yazılı ve sözlü iletiĢim becerilerine sahip olmak,
ı) Teknik konularda modern eğitim teknikleri ve araçları konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Son kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda teknik eğitim organizasyonu ve
gerçekleĢtirilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
12. KIDEMLĠ ALTYAPI VE KONFĠGURASYON UZMANI (4 KiĢi - Tam Zamanlı Aylık Brüt SözleĢme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
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c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliĢtirilmiĢ en az bir projede çalıĢmıĢ olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon
ve yönetimi konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
g) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) Oracle veri tabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli
olmak,
h) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim
olmak,
ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
i) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini
gerçekleĢtirebilmek,
j) Red Hat tabanlı iĢletim sistemleri üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server
kurulumu yapmak, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,
k) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
l) Yazılım yaĢam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin
sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
m) Yazılım altyapı konularında tecrübeli olmak,
n) Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, veri tabanı transaction yönetimi,
farklı platformlarda yazılımı test edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübeli
olmak.
13. KIDEMLĠ AĞ VE GÜVENLĠK UZMANI (2 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl
çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
c) Yerel alan ağ (LAN), geniĢ alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel
ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.lX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) BGP, MGRE, DMVPN, VRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
ğ) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
h) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
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ı) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir
kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ olmak,
i) Penetrasyon / sızma testi, zafiyet tarama sistemleri ve Ģifreleme konuları hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
j) Farklı model Switch ve Router cihazlarının konfigürasyonu ve yönetimi hakkında bilgi
sahibi olmak,
k) Ağ EriĢim Yönetim (NAC) cihazlarının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Hızlı öğrenme ve kendini geliĢtirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iĢ temposuna
ayak uydurulabilen ve takım çalıĢmasına yatkın olmak,
m) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
TERCĠHEN
a) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak,
b) Video konferans ünitelerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
14. AĞ UZMANI (KATEGORĠ A, 3 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) Yerel alan ağ (LAN), geniĢ alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel
ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi
olmak,
d) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
TERCĠHEN
a) Backbone Switch yönetiminde en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ olmak,
b) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak.
15. AĞ UZMANI (KATEGORĠ B, 1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
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teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) Yerel alan ağ (LAN), geniĢ alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel
ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi
olmak,
d) VoIP teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
e) IP telefon santrali ve çevre birimlerinin kontrolünü ve yönetimini yapmak,
f) SIP, H323 , PRI iletiĢim protokollerine hakim, network seviyesinde ses analizi ve hata
yakalama yapabilecek, sip/h323 masaüstü telefon ağ geçitlerinin firmware güncellemelerini ve
konfigürasyonunu takip edebilmek,
g) Sip protokolü güvenlik duvarı (SBC-Session Border Controller) konfigürasyonu ve
sistemde kullanıcı ve gerekli ara bağlantı ayarlarını yapabilmek.
TERCĠHEN
a) AVAYA marka IP telefon kurulum , konfigürasyon ve yönetimi konusunda tecrübe
sahibi olmak.
NOT
* Aday ―Ağ, IP Santral ve IP Telefon Yöneticisi‖ olarak görevlendirilecektir.
16. KIDEMLĠ VERĠ TABANI YÖNETĠCĠSĠ (1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az on (10) yıl Oracle ve MSSQL veri tabanları yoğun operasyon ve yönetimi
yapmıĢ olmak,
c) Oracle Database Oracle Certified Administrator (OCA) veya üstü sertifikalara sahip
olmak,
ç) Linux, Unix ve Windows Server iĢletim sistemleri üzerinde veri tabanı yönetimi
tecrübesine sahip olmak,
d) Oracle 11g, 12c (RAC) veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetiminde deneyimli
olmak,
e) SQL Server 2014 veya üst versiyonları için, tasarımı kurulum, izleme ve yönetiminde
deneyimli olmak,
f) Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliĢtirmiĢ olmak,
g) SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek EriĢilebilirlik Felaket Kurtarma)
konularında deneyimli olmak,
ğ) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
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h) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance/SQL Tuning,
PL/SQL konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
ı) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Daha önce çeĢitli araçlarla ETL yapmıĢ (PL/SQL, ODI vb.), veri ambarı
(datawarehouse) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Bulut biliĢim sistemlerinde (tercihen Oracle Cloud) network, loadbalancer, IaaS ve
PaaS yapılandırma tecrübesine sahip olmak.
TERCĠHEN
a) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine
sahip olmak,
b) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb.
ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
c) Talep Yönetimi, Olay Yönetimi, Problem Yönetimi ve DeğiĢiklik Yönetimi
süreçlerinde tecrübeli olmak.
17. KIDEMLĠ SĠSTEM UZMANI (KATEGORĠ A, 1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b)Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) Linux iĢletim sistemleri yönetiminde en az beĢ (5) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
ç) Red Hat tabanlı iĢletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği
konularında tecrübeli olmak,
d) Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified System
Administrator (RHCSA) veya MCSE: Cloud Platform And Infrastructure veya MCSE: Server
Infrastructure, sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
e) VMware sanallaĢtırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda
çalıĢmıĢ olmak,
f) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları
(Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
g) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
h) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluĢturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi
sahibi olmak,
ı) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe
sahibi olmak,
i) Linux ĠĢletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
j) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
k) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine
sahip olmak,
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l) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb.
ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
m) ĠĢ sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery)
sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almıĢ olmak.
18. KIDEMLĠ SĠSTEM UZMANI (KATEGORĠ B, 1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint Internet
Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) konularında 10.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
ç) Aktif Directory sıkılaĢtırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,
d) Mail Gateway yönetimi ve Eposta güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
e) Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,
f) System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager
(SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,
g) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,
ğ) ĠĢ sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery)
sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almıĢ olmak,
h) Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ı) ―MCSE: Cloud Platform And Infrastructure‖, ―MCSE: Server Infrastructure‖, ―MCSE
Productivity Solutions Expert‖ sertifikalarından en az birine sahip olmak,
i) SanallaĢtırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
k) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluĢturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi
sahibi olmak,
l) Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log
inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
m) Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve
monitor konusunda tecrübeli olmak,
n) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeĢitleri ve siber saldırılar
konusunda bilgi sahibi olmak.
NOT
* Aday ―Microsoft Sistem Uzmanı‖ olarak görevlendirilecektir.
19. SĠSTEM UZMANI (KATEGORĠ A, 1 kiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme
Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
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mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) Linux ve Windows Server iĢletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve
güvenliği konularında tecrübeli olmak,
ç) VMware veya HyperV sanallaĢtırma sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
d) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları
(Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak
e) SCRIPTING (PERL veya SHELL veya POWERSHELL) konusunda tecrübe sahibi
olmak,
f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
g) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluĢturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi
sahibi olmak,
ğ) Büyük sistemlerde (en az 1.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb.
ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
h) ĠĢ sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery)
sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almıĢ olmak.
20. SĠSTEM UZMANI (KATEGORĠ B, 1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme
Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 1.000 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir iĢyerinde (tercihen kamu
kurumu) en az üç (3) yıl uygulama sunucusu yöneticisi uzmanı olarak çalıĢmıĢ olmak,
c) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine
sahip olmak,
ç) Büyük sistemlerde (en az 1.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb.
ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
d) Oracle Exalogic sunucusu yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
e) Weblogic Coherence, Redis vb. cache sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
f) Java (JSF, ADF vb.) teknolojilerine hakim olmak,
g) Ġleri düzeyde PL/SQL bilgisine sahip olmak,
ğ) C# veya Java programlama dillerinden en az birine hakim olmak,
h) Linux iĢletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,
ı) Uygulama ve sistem monitörleme yazılımları konusunda tecrübeli olmak, uygulama
sunucularında performans analizi yapabilmek,
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i) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
j) Ekip çalıĢmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve geliĢime açık olmak,
k) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.
NOT
* Aday ―Uygulama Sunucusu Uzmanı‖ olarak görevlendirilecektir.
21. SĠSTEM UZMANI (KATEGORĠ C, 1 kiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme
Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
b) Yüksek seviye veri depolama sistemleri (tercihen NETAPP) hakkında en az üç (3) yıl
tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
c) Kurumsal yedekleme yazılımları(tercihen EMC Networker), donanımları, teknolojileri
ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
ç) En az 250 TB kullanılabilir veri depolama sistemi yönetmiĢ ve en az toplam 100 TB
büyüklüğünde yedekleme sistemleri yönetmiĢ olmak,
d) Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
e) Brocade/Cisco SAN Switch ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve
problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Yüksek eriĢilebilirlik, ĠĢ Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe
sahibi,
ğ) AĢağıdaki sistemler ile ilgili bilgi sahibi olmak:
• Windows Server 2012 ve 2016, Linux
• SanallaĢtırma Platformları (VMware, HyperV)
• Microsoft SQL ve ORACLE
• MS Exchange Server
• Bulut Teknolojileri
h) Ekip çalıĢmasına yatkın, iletiĢim becerileri güçlü, geliĢmeye açık, araĢtırmacı, hızlı
öğrenen ve sonuç odaklı çalıĢabilmek.
NOT
* Aday ―Veri Depolama ve Yedekleme Uzmanı‖ olarak görevlendirilecektir.
22. SĠSTEM UZMANI (KATEGORĠ D, 1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme
Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
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bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalıĢmıĢ
olmak ve bunu belgelemek,
c) Red Hat, CentOS, Oracle Linux, Ubuntu gibi Linux iĢletim sistemlerinin kurulum,
konfigürasyon ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
ç) DNS, HTTP, NTP, FTP, LDAP gibi servislerin Linux tabanlı iĢletim sistemlerinde
kurulum ve konfigürasyonlarını yapabilmek,
d) Python, bash gibi betikleme dillerinden en az birini bilmek ve Linux iĢletim
sistemlerinde bu diller ile manuel yapılan iĢlemleri otomatikleĢtirebilen script yazma yeteneğine
sahip olmak,
e) Linux firewall (firewalld, iptables) yönetimini yapabilmek,
f) Konfigürasyon yönetim araçlarından (Ansible, Puppet) bir veya bir kaçı ile çalıĢmıĢ
olmak,
g) SanallaĢtırma (VMware) yönetim tecrübesine sahip olmak,
ğ) Ortak depolama, Fibre channel ve SAN teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve
konfigürasyonunu yapabilmek,
h) Yazılımsal ve fiziksel yük dengeleme konusunda tecrübe sahibi olmak.
NOT
* Aday ―Linux Sistem Uzmanı‖ olarak görevlendirilecektir.
23. KIDEMLĠ SĠBER GÜVENLĠK UZMANI (1 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
SözleĢme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve
elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleĢme mühendisliği ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az beĢ (5) yıl
çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
c) Bilgi Güvenliği süreçleri, iĢ sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Yerel Alan Ağ (LAN), GeniĢ Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WVLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Kaynak kod analizi yapabilen ve kodların güvenlik zafiyetlerini tespit edebilen araçlar
konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
f) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
g) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS,
COBIT...vb),
ğ) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına iliĢkin sertifikasyon hazırlık çalıĢmaları ve
uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
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h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,
ı) Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve/veya Cisco Certified Security
Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,
i) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/
Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından
en az birine sahip olmak,
j) Adli BiliĢim SoruĢturma ve Analizi (Forensic Research and Analysis) konusunda bilgi
sahibi olmak,
k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularına hâkim olmak.
24. SĠBER GÜVENLĠK UZMANI (2 KiĢi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleĢme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az üç (3) yıl
çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
c) Bilgi Güvenliği süreçleri, iĢ sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security
Analist/Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)
sertifikalarından en az birine sahip olmak,
d) Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, NAC ve IPS gibi ağ cihazları konusunda bilgi
sahibi olmak,
e) Kaynak kod analizi yapabilen ve kodların güvenlik zafiyetlerini tespit edebilen araçlar
konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Penetrasyon/sızma testi, zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
g) Web uygulama güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
ğ) Bilgi güvenliği standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS,
COBIT.vb),
h) Bilgi güvenliği yönetim standartlarına iliĢkin sertifikasyon hazırlık çalıĢmaları ve
uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Log yönetimi ve analizi hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Adli BiliĢim SoruĢturma ve Analizi (Forensic Research and Analysis) konusunda bilgi
sahibi olmak,
j) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularına hâkim olmak.

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

II. BAġVURU ġEKLĠ VE TARĠHĠ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2018
yılı SözleĢmeli BiliĢim Personeli Sınavı BaĢvuru Formu’na, 01 - 09 Ekim 2018 tarihleri arasında
ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan baĢvuru linki aracılığıyla e-Devlet Ģifresi ile
eriĢip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından
posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- BaĢvurular e-Devlet Ģifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr)
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
Ģifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet Ģifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, Ģahsen baĢvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.
3- BaĢvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800),
b) ÖzgeçmiĢ,
c) SGK Hizmet Dökümü,
ç) Lisans diploması veya okul çıkıĢ belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
d) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) baĢlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin biliĢim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir.),
e) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) baĢlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ġARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmıĢ olmalıdır),
g) 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir.
Ġbraz etmeyenlerin puanı yetmiĢ (70) kabul edilecektir.),
ğ) Ġngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak
adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı
dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak
değerlendirilecektir).
III. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
BaĢvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel Ģartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmiĢi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına iliĢkin belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan baĢlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday
yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve
www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 22 Ekim 2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
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IV. SINAV KONULARI, YERĠ VE TARĠHĠ
Sınav soruları baĢvurduğu pozisyonun teknik ve özel Ģartlarında belirtilen tüm konuları
kapsayacaktır.
Yazılı sınav 28 Ekim 2018 Pazar Günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati, yazılı sınava hak
kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 12 - 16 Kasım 2018 tarihlerinde ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
BaĢkanlığı Toplantı Salonu’nda (Ġnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA)
adresinde yapılacaktır.
V. DEĞERLENDĠRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü
sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iĢ günü içerisinde
itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle, adayların SözleĢmeli BiliĢim Personeli GiriĢ Sınavı nihai baĢarı
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai baĢarı derecelerine göre asil ve yedek olarak
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleĢme yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ ĠLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr
sitelerinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleĢme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleĢme ücret tavanının (5.754,98) ÖZEL ġARTLAR
baĢlığı altında belirtilen brüt sözleĢme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleĢme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
VIII. DĠĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiĢ ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken baĢvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz
edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruĢturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu
istenecektir (Güvenlik soruĢturması uygun olmayan adaylarla sözleĢme imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme Ģartlarını taĢımadıkları halde sınava
girip baĢarılı olan adaylarla sözleĢme yapılmayacaktır. SözleĢme imzalandıktan sonra, iĢe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taĢınmadığının anlaĢılması halinde ise
sözleĢme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki iĢlem
yapılacaktır.
Ġlan olunur.
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ve Ġktisadi Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilgili
bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak
aĢağıda belirtilen Ģartlara göre ―Profesör ve Doçent‖ alınacaktır.
BaĢvuru Belgeleri
Ġlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmiĢini, öğrenim belgelerini,
4 adet fotoğrafını, yayın listesini (baĢlıca araĢtırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalıĢma ve
yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor
Öğretim Üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne,
ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmıĢ olması Ģarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamıĢ diplomayla
ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
Ġlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 DöĢemealtı/
ANTALYA adresine Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan
baĢvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için baĢvuru yapılacaktır.
Birim

Program

Unvan

Özel KoĢullar

Kadro

Bireysel ĠĢ Hukuku, Toplu ĠĢ
Özel Hukuk Bölümü
Hukuk Fakültesi

ĠĢ ve Sosyal Güvenlik

Hukuku ile Sosyal Güvenlik
Prof.

1

Hukuk Anabilim Dalı

Hukuku ve Sosyal Sigortalar
Hukuku alanlarında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Doktora çalıĢmasını medeni hukuk
alanında tamamlamıĢ olmak.

Özel Hukuk Bölümü
Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Doç.

1

Anabilim Dalı

Doçentlik

unvanını

medeni

hukuk bilim alanından almıĢ
olmak.
Medeni hukuk alanında çalıĢmalar
yapmıĢ/yapıyor olmak.
- Doktorasını Siyaset Bilimi ve

Ġktisadi Ġdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi

Uluslararası ĠliĢkiler veya Kamu

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası ĠliĢkiler
Bölümü

Prof.

1

Yönetimi,

Yerel

yönetimler

alanında tamamlamıĢ olmak.
- Alanında Ulusal ve uluslararası
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

Ġlan olunur.
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/56626 (Karar No: 30)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ĠSTANBUL/FATĠH

Telefon

212 514 00 10

Faks

212 514 00 20

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

HOCA PAġA
Adresi

MAHALLESĠ/DEMĠRKAPI
GÜLHANE PARKI YANI

Posta Kodu

34112

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

SEDA DURUNESĠL
ġEHĠT TEĞMEN KALMAZ
CADDESĠ NO: 20/7

Adresi

-

ULUS/ALTINDAĞ/ANKARA
T.C. Kimlik No.

14797033936

-

320 029 8606

-

ANKARA TĠCARET ODASI

-

313433

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2016/533917
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

1’ĠNCĠ ANA BAKIM FABRĠKA
MÜDÜRLÜĞÜ

Ġl/Ġlçe

SAKARYA/ARĠFĠYE

Adresi

-

Tel-Faks

2642751620-2642768679

Posta Kodu

54580

E-Mail

-

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ESKENT YEDEK PARÇA Ġġ
Adı/Unvanı

MAKĠNALARI SANAYĠ VE

EROL CAFEROĞLU

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ

Adresi

T.C. Kimlik No.

UZAYÇAĞI CAD. AHENK Ġġ

UZAYÇAĞI CAD. AHENK Ġġ

MRK. 76/13 OSTĠM -

MRK. 76/13 OSTĠM -

YENĠMAHALLE/ANKARA

YENĠMAHALLE/ANKARA

-

32137304362

3800518717

-

ANKARA TĠCARET ODASI

-

354690

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi
Posta Kodu

2018/192879

-

3’ÜNCÜ PĠYADE TÜMEN

Ġl/Ġlçe

YÜKSEKOVA/HAKKARĠ

3’ÜNCÜ PĠYADE TÜMEN

Telefon

0 438 351 06 39

KOMUTANLIĞI

Faks

0 438 351 52 51

30300

E-Mail

-

KOMUTANLIĞI

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MAKRO SAĞLIK ĠNġAAT EĞĠTĠM
YAZILIM VE BĠLGĠSAYAR

Adı/Unvanı

ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE

HAZAR YAĞAN

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ

Adresi

ĠPEKYOLU ÜZERĠ CADDESĠ SARI

DAĞLICA YOLU ÜZERĠ

ĠġMERKEZĠ KAT: 1

YAĞAN APARTMANI

YÜKSEKOVA/HAKKARĠ

YÜKSEKOVA/HAKKARĠ

T.C. Kimlik No.

22603938092

Vergi Kimlik/
992 011 5620

Mükellefiyet No.

-

Kayıtlı Olduğu

YÜKSEKOVA TĠCARET VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANAYĠ ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1122

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2017/349793

2. Yasaklama Kararı Veren

MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ANKARA TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ANKARA/KEÇĠÖREN

Tel-Faks

3123843250-3123843261

E-Mail

-

ETLĠK CAD. (ESKĠ GARAJLAR
Adresi
YANI)
Posta Kodu

06010

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

E CENGĠZ GIDA LOJĠSTĠK
Adı/Unvanı

SANAYĠ DIġ TĠCARET LĠMĠTED

ELĠF SÜRER

ġĠRKETĠ
ATATÜRK MAH. ELAZIĞ CAD.
Adresi

CENGĠZ PLAZA NO:3 TUNCELĠ

T.C. Kimlik No.

ġEHĠTLĠK MAH.
YARADANAKUL CAD. NO: 16/5
YENĠġEHĠR/DĠYARBAKIR

-

13766020410

3230514249

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

TUNCELĠ TĠCARET VE SANAYĠ

Ticaret/Esnaf Odası

ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1498

-

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/6756
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

DĠYARBAKIR TEDARĠK
BÖLGE BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR

Tel-Faks

4122238414-4122281225

E-Mail

-

KOOPERATĠFLER ELAZIĞ
Adresi
Posta Kodu

CADDESĠ
21100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MERĠÇ GIDA ĠNġAAT
NAKLĠYAT PETROL ÜRÜNLERĠ
Adı/Unvanı

MADENCĠLĠK ĠTHALAT

ġÜKRAN ERTUġ

ĠHRACAT TAAHHÜT SANAYĠ
VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SÜPHAN MAH. NAZIM
ÜSTÜNOVA SK. P BLOK APT.

Adresi

NO:27 P/4 EDREMĠT/VAN
T.C. Kimlik No.

HAFĠZĠYE MAH. 333. SK.
NO:14A/11 ĠPEKYOLU/VAN

-

24757864036

6170406568

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

VAN TĠCARET SĠCĠLĠ

Ticaret/Esnaf Odası

MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret/Esnaf Sicil No.

347/EDREMĠT

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/175989
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi

Posta Kodu

3’ÜNCÜ PĠYADE EĞĠTĠM

Ġl/Ġlçe

MURATPAġA/ANTALYA

ASPENDOS BULVARI

Telefon

2422 321 53 55

TOPÇULAR

Faks

242 322 57 90

07230

E-Mail

mkkizilkoca@kkk.tsk.tr

TUGAY KOMUTANLIĞI

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

GENÇ EFELER SEYEHAT
EMLAK TURĠZM TAġIMACILIK

Adı/Unvanı

ĠNġAAT TAAHHÜT TĠCARET

ERTAN GENÇ

LĠMĠTED ġĠRKETĠ

Adresi

T.C. Kimlik No.

LĠMAN MAHHALESĠ 8 SOKAK

LĠMAN MAHHALESĠ 8 SOKAK

Ġ.TOKEL APARTMANI NO:27/4

Ġ.TOKEL APARTMANI NO:27/4

KONYALTI/ANTALYA

KONYALTI/ANTALYA

-

56095165636

392 048 5461

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANTALYA TĠCARET VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANAYĠ ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

72351

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/56626 (Karar No:20) (5 KISIM)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE

Ġl/Ġlçe

ĠSTANBUL/FATĠH

MAHALLESĠ/DEMĠRKAPI

Telefon

212 514 00 10

GÜLHANE PARKI YANI

Faks

212 514 00 20

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

BAġKANLIĞI
HOCA PAġA

Adresi

SĠRKECĠ
Posta Kodu

34112

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

SEDA DURUNESĠL
ġEHĠT TEĞMEN KALMAZ
CADDESĠ ATA HAN NO: 20/7

Adresi

ULUS/ALTINDAĞ/ANKARA
T.C. Kimlik No.

14797033936

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

320 029 8606

-

ANKARA TĠCARET ODASI

-

313433

-

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

7794/7/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/56626 (Karar No: 25) (10 KISIM)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ĠSTANBUL/FATĠH

HOCA PAġA MAHALLESĠ/
Adresi

DEMĠRKAPI GÜLHANE PARKI
YANI SĠRKECĠ

Posta Kodu

34112

Telefon

212 514 00 10

Faks

212 514 00 20

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi
Adı/Unvanı

ist_tedarikplan@msb.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

SEDA DURUNESĠL
ġEHĠT TEĞMEN KALMAZ
CADDESĠ ATA HAN NO: 20/7

Adresi

ULUS/ALTINDAĞ/ANKARA
T.C. Kimlik No.

14797033936

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

320 029 8606

-

ANKARA TĠCARET ODASI

-

313433

-

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

7794/8/1-1

RESMÎ GAZETE
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15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/56626 (Karar No: 19) (4 KISIM)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ĠSTANBUL/FATĠH

Telefon

212 514 00 10

Faks

212 514 00 20

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

HOCA PAġA MAHALLESĠ/
Adresi

DEMĠRKAPI GÜLHANE PARKI
YANI SĠRKECĠ

Posta Kodu

34112

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

SEDA DURUNESĠL
ġEHĠT TEĞMEN KALMAZ
CADDESĠ ATA HAN NO:20/7

Adresi

-

ULUS/ALTINDAĞ/ANKARA
T.C. Kimlik No.

14797033936

-

320 029 8606

-

ANKARA TĠCARET ODASI

-

313433

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

7794/9/1-1

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/56626 (Karar No: 22) (7 KISIM)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ĠSTANBUL/FATĠH

Telefon

212 514 00 10

Faks

212 514 00 20

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

HOCA PAġA MAHALLESĠ/
Adresi

DEMĠRKAPI GÜLHANE PARKI
YANI SĠRKECĠ

Posta Kodu

34112

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

SEDA DURUNESĠL
ġEHĠT TEĞMEN KALMAZ
CADDESĠ ATA HAN NO:20/7

Adresi

-

ULUS/ALTINDAĞ/ANKARA
T.C. Kimlik No.

14797033936

-

320 029 8606

-

ANKARA TĠCARET ODASI

-

313433

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

7794/10/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 176
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2017/210777

2. Yasaklama Kararı Veren

MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ANKARA TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ANKARA/KEÇĠÖREN

Tel-Faks

3123843250-3123843261

E-Mail

-

ETLĠK CADDESĠ (ESKĠ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu

06010

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

ZEYNEP YILMAZ
GÜZELTEPE MAH. AHMET
MĠTHAT EFENDĠ CADDESĠ

Adresi

-

NO:28/2 ÇANKAYA/ANKARA
T.C. Kimlik No.

29333544722

-

9780229283

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

ANKARA ESNAF VE

Kayıtlı Olduğu

SANATKARLAR ODALARI

Ticaret/Esnaf Odası

BĠRLĠĞĠ

Ticaret/Esnaf Sicil No.

06/252523

6. Yasaklama
Süresi

Ay

-

( )

Yıl

7. Yasaklamanın

(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

7794/11/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/550824
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ANKARA TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ANKARA/KEÇĠÖREN

Tel-Faks

3123843250-3123843261

E-Mail

-

ETLĠK CAD. (ESKĠ GARAJLAR
Adresi
YANI)
Posta Kodu

06010

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

KĠLĠM DIġ TĠCARET VE

Adı/Unvanı

PAZARLAMA ANONĠM ġĠRKETĠ

-

MURATPAġA MAH.
DEMĠRHĠSAR CAD. NO: 3

Adresi

-

BAYRAMPAġA/ĠSTANBUL
T.C. Kimlik No.

-

-

5630000764

-

ĠSTANBUL TĠCARET ODASI

-

179561

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

7794/12/1-1
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Sayfa : 178
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2018/63191

2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
12’NCĠ MEKANĠZE PĠYADE
Adı

Ġl/Ġlçe

AĞRI/AĞRI MERKEZ

TUGAY KOMUTANLIĞI
Adresi

FIRAT MAH. ERZURUM CAD.

Tel-Faks

4722151086-4722150235

Posta Kodu

04200

E-Mail

-

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi
Adı/Unvanı

BÜLENT ÇELĠK

Adresi

YENĠ SEBZE HALĠ NO: 11

T.C. Kimlik No.

18319337038

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Vergi Kimlik/
2360128292
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

AĞRI TĠCARET VE SANAYĠ

Ticaret/Esnaf Odası

ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4122
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

a-4734

(1)

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)
KĠSK

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

7794/13/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/349213
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ereğli Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Konya/Ereğli

Adresi

Kazancı Mah. Atatürk Cad. No: 18

Tel-Faks

0 (332) 713 10 40 - 0(332) 713 14 39

Posta Kodu

42310

E-Mail

ereğli42@meb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
AltaĢ Gıda Besicilik Madencilik Tur.
Adı/Unvanı

Toplu TaĢ. San. Tic. Ltd. ġrk. Ereğli
ġubesi

Adresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AltaĢ Gıda Besicilik Madencilik Tur.
Toplu TaĢ. San. Tic. Ltd. ġrk.

B Blok Esnaf Sitesi Kat: 1/102

Kılıçlar Kasabası Derebağı Mevki

Ereğli/KONYA

71100 YahĢihan/KIRIKKALE

0590047170

0590047170

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi

Ticaret/Esnaf Odası

Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

6628
(6)

Yıl

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası
163

( )

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7831/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 180

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2018/248319

2. Yasaklama Kararı Veren

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ereğli Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Konya/Ereğli

Adresi

Kazancı Mah. Atatürk Cad. No: 18

Tel-Faks

0 (332) 713 10 40 - 0(332) 713 14 39

E-Mail

ereğli42@meb.gov.tr

Posta Kodu 42310

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

AĢır ġEN
Belkaya Mah. Karacalar Küme Evleri

Adresi

No: 12 Ereğli/Konya

T.C. Kimlik No.

24737247736

Vergi Kimlik/

8020577874

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ereğli ġoförler ve Otomobilciler

Ticaret/Esnaf Odası

Esnaf Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

42/115973

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7832/1-1
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Sayfa : 181

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7793/1-1
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TCDD 4. Bölge Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7795/1-1

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/454609

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı/Posta ve Telgraf TeĢkilatı
Anonim ġirketi

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ.

Ġl/Ġlçe

Adresi

Sanayi Caddesi E Blok No: 9 Kat: 4
Tel-Faks
No: 405 Ulus/Altındağ/ANKARA

Tel : 0 312 509 47 45

Posta Kodu

06101

yapi_kontrol@ptt.gov.tr

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

Ankara
Faks: 0 312 309 55 08
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Z - A ĠNġAAT TAAHHÜT TURĠZM
Zeki AKSU
SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġTĠ.

Adresi

DemirtaĢpaĢa Mah. Ankara Yolu Cad.
Zeki Aksu: Samanlı Mah. Sabırlı
Tüze ĠĢ Merk. No: 36 Kt: 9 Daire: 30
Sk. No: 27/1 Yıldırım - BURSA
Osmangazi/BURSA

T.C. Kimlik No.

Zeki AKSU T.C. NO: 16396764822

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

9960056130 Yıldırım VD

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7783/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 184

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BALIKESĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
10.09.35
Toplantı Tarihi ve No : 28.06.2018-32
Karar Tarihi ve No

: 28.06.2018-482

TOPLANTI YERĠ
BALIKESĠR

Balıkesir Ġli, Gönen Ġlçesi, Sarıköy Mahallesi, Üveciktepe Mevkiisinde yer alan Sarıköy I.
ve III. derece arkeolojik sit alanında Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik
Dairesi BaĢkanlığınca yaptırılmakta olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı yapım iĢi kapsamında, arazide yapılan
çalıĢmalar neticesinde Sarıkız I. ve III. Derece arkeolojik sit sınırlarında ve derecesinde değiĢiklik
yapılması önerisinin değerlendirilmesi istemine iliĢkin; Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı
Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı’nın 16.05.2018 Tarih ve E.241-12559 sayılı yazısı ve yazı eki
rapor ile Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından
hazırlanan Müdürlük evrakına 22.06.2018 tarih E.317139 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve
iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonunda;
Balıkesir Ġli,

Gönen Ġlçesi, Sarıköy Mahallesinde yer alan, Bursa Kültür Varlıkları

Koruma Bölge Kurulu’nun 07.10.1994 tarih ve 3697 sayılı karar ile 1. ve 3. Derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.02.2003
tarih ve 1758 sayılı kararı ile III. Derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiĢ dönemi yapılanma
koĢulları belirlenen, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 07.10.2011 tarih ve 83
sayılı kararı ile III. Derece arkeolojik sit alanına yönelik 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Ġmar planı
notlarının uygun olduğuna karar verilen, Sarıkız 1. derece arkeolojik sit sınırının daraltılması
isteminin kararımız eki paftada belirtildiği Ģekli ile uygun olduğuna; III. Derece arkeolojik sit
derecesinin de aynı paftada gösterildiği Ģekli ile aynen bırakılmasına; kararımız eki liste
doğrultusunda tapuya gerekli tescil Ģerhlerinin konulmasına; Ģerh iĢlemlerinin sonucundan
Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BALIKESĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
10.07.173
Toplantı Tarihi ve No : 28.06.2018-32
Karar Tarihi ve No

: 28.06.2018-504

TOPLANTI YERĠ
BALIKESĠR

Balıkesir Ġli, Edremit Ġlçesi, Altınoluk Mahallesinde yer alan, Antrandros antik kenti I. ve
II. Derece arkeolojik sit alanında Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik
Dairesi BaĢkanlığınca yaptırılmakta olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı yapım iĢi kapsamında, arazide yapılan
çalıĢmalar neticesinde Antrandros antik kenti I. ve II. Derece arkeolojik sit sınırlarında ve
derecesinde değiĢiklik yapılması önerisinin değerlendirilmesi istemine iliĢkin; Balıkesir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı’nın 16.05.2018 Tarih ve
E.241-12559 sayılı yazısı ve yazı eki rapor ile Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan Müdürlük evrakına 25.06.2018 tarih ve E.317313
sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Balıkesir Ġli, Edremit Ġlçesi, Ġlçesi, Altınoluk Mahallesinde yer alan, Bursa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.06.1989 tarih ve 560 sayılı kararı ile sınırları
belirlenerek I. ve II. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 11.02.1990 tarih ve 968 sayılı kararı ile III. Derece arkeolojik sit olarak
tescil edilen, aynı kurulun 09.09.1999 tarih ve 7352 sayılı kurul kararı ile derecesi değiĢtirilerek
III. derece arkeolojik sitten II. derece arkeolojik site dönüĢtürülen, Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.09.2016 tarih ve 1835 sayılı kararı ile derecesi tekrar
değiĢtirilerek 1. Derece arkeolojik sit olarak tescillenen, Antrandros Antik Kenti’nin II. derece
arkeolojik sit sınırlarının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesi isteminin kararımız eki
paftada belirtildiği Ģekli ile uygun olduğuna; kararımız eki liste doğrultusunda tapuya tescil
Ģerhlerinin konulmasına; Ģerh iĢlemlerinin sonucundan Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BALIKESĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
10.07.63
Toplantı Tarihi ve No : 28.06.2018-32
Karar Tarihi ve No

: 28.06.2018-503

TOPLANTI YERĠ
BALIKESĠR

Balıkesir Ġli, Edremit Ġlçesi, Güre Mahallesinde yer alan, Güre I. ve III. Derece arkeolojik
sit alanında Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca
yaptırılmakta olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı Uygulama Ġmar Planı yapım iĢi kapsamında, arazide yapılan çalıĢmalar neticesinde Güre
I. ve III. Derece arkeolojik sit sınırlarında ve derecesinde değiĢiklik yapılması önerisinin
değerlendirilmesi istemine iliĢkin; Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik
Daire BaĢkanlığı’nın 16.05.2018 Tarih ve E.241-12559 sayılı yazısı ve yazı eki rapor ile Balıkesir
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan Müdürlük
evrakına 25.06.2018 tarih E.317349 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Balıkesir Ġli, Edremit Ġlçesi, Güre Mahallesi sınırlarında yer alan, Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 18.11.1995 tarih ve 4786 sayılı kararı 3. Derece arkeolojik
sit olarak tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.01.1997 tarih
ve 5658 sayılı kararı ile sit derecesi I. ve III. Derece arkeolojik sit olarak değiĢtirilen, aynı
Kurulun 23.03.2007 Tarih ve 2295 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı Ġmar Planı onaylanan, Güre
III. Derece arkeolojik sit derecesinin bir kısmının I. derece arkeolojik sit olarak değiĢtirilmesi
isteminin kararımız eki paftada belirtildiği Ģekli ile uygun olduğuna; kararımız eki liste
doğrultusunda tapuya tescil Ģerhlerinin konulmasına; Ģerh iĢlemlerinin sonucundan Balıkesir
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine karar verildi.

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

7724/1-1

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2018 - 237
Karar Tarihi ve No

: 30.07.2018 - 3555

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Alıncık (Garra) Mahallesi sınırları içerisinde bulunanve
daha önceden tescilli olmadığı anlaĢılan, Alıncık Höyüğü’ndeki uygulamaya yönelik, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve E.545091 sayılı yazısı ve eki
23.06.2018/359399 numaralı Alo 176 baĢvurusu, ġanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarının
06.07.2018 tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 25.07.2018 tarihli raporu,
konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Alıncık Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan Alıncık
Höyüğü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/2000
ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda:
Alıncık (Garra) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma
KoĢullarının:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
7. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut
mezarlarda defin iĢlemleri yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine,
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
13.05.50
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2018 - 140
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 30.07.2018 - 2032
VAN
Bitlis Ġli, Tatvan Ġlçesi, Tosunlu Köyü, Köyiçi mevkii, özel mülkiyete ait, 8 pafta, 622
nolu parselde bulunan Tosunlu Köyü ġapel’in tesciline iliĢkin; 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının
ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği, 29.05.2018 tarihli ve E.461859 sayılı
yazımız, Bitlis Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 19.07.2018 tarih ve
E.3459 sayılı yazısı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün
26.07.2018 tarih ve 366392 sayılı uzman raporu okundu. Konuya iliĢkin bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bitlis Ġli, Tatvan Ġlçesi, Tosunlu Köyü, Köyiçi mevkii, özel mülkiyete ait, 8 pafta, 622
nolu parselde bulunan Tosunlu Köyü ġapel’in tesciline iliĢkin;
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki
özellikleri taĢımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesi gereği Tosunlu Köyü ġapel’in
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 18. maddesi ile
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı Ġlke Kararı gereğince I. grup yapı olarak belirlenmesine,
- Hazırlanan anıt fiĢinin uygun olduğuna,
karar verildi.
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ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 29.08.2018 - 187
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.08.2018 - 3303
ERZURUM
Bingöl Ġli, Solhan Ġlçesi, Murat Köyünde bulunan ve Kalehan Genç Enerji Üretim A.ġ.
tarafından yapılması planlanan AĢağı Kaleköy Barajı ve HES Kapasite Artırımı Projesi
kapsamında baraj suları altında kalacağı kesinleĢen Murat (Norik) Höyüğünde Kurulumuzun
28.09.2017 tarih ve 2788 sayılı kararı gereği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
06.03.2018 tarih ve 200066 sayılı izni ile kazı çalıĢması baĢladığı ve yapılan kazı çalıĢmaları
sırasında tescilli Murat Höyüğünün yaklaĢık 50 metre doğusunda Köyaltı mevkiinde Murat
Höyüğünden bağamsız ikinci bir höyüğün varlığı tespit edildiği ancak bu höyüğün de su altında
kalacağı anlaĢıldığından bu alanda sondaj kazısı yapılması hususundaki Elazığ Valiliği Ġl Kültür
ve Turizm Müdürlüğünün 24.05.2018 tarihli ve 449892 sayılı yazısı ve eki rapor, Kurulumuzun
08.06.2018 tarihli ve 3192 sayılı kararı, Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanan 2018/322608 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan
görüĢme sonucunda;
Bingöl Ġli, Solhan Ġlçesi, Murat Köyünde tespit edilen Norik-II Höyüğünün 2863 sayılı
Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit
sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlı olarak iĢaretlendiği Ģekliyle
belirlenmesine, Höyükte ilgili Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazısı yapılmasına karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 29.08.2018-187
Karar Tarihi ve No

: 29.08.2018-3297

TOPLANTI YERĠ
ERZURUM

Erzincan Ġli, Merkez Ġlçesi, Büyükçakırman Köyü Mevkiinde Ünper Madencilik ĠnĢ.
Taah. TaĢ. DıĢ. Tic. Ltd. ġti. tarafından yapılması planlanan 30298 Nolu Perlit Ocağı, Kırma
Eleme, Yıkama-Eleme ve Paketleme Tesisi Kapasite ArtıĢı ile Briket Üretim Tesisi projesi ile
ilgili olarak hazırlanan ÇED BaĢvuru Dosyasının e-ÇED sistemi üzerinden gönderildiği ve söz
konusu projenin belirtilen alanda gerçekleĢmesinde Kurumumuz mevzuatı açısından herhangi bir
sakıncası olup olmadığının bildirilmesi istemine yönelik Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve
Denetim Genel Müdürlüğünün 08.12.2017 tarihli ve E.19760 sayılı yazısı gereği Erzurum
Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede proje sahası dıĢında tespit edilen
Büyükçakırman Tepe YerleĢiminin I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi hususundaki
2018/28359 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme
sonucunda;
Erzincan Ġli, Merkez Ġlçesi, Büyükçakırman Köyü, 101 ada, 522 nolu parsel üzerinde
tespit edilen Büyükçakırman Tepe YerleĢiminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri
taĢıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000
ölçekli haritada koordinatlı olarak iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.
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15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 201

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 15/05/2018 - 308
Karar Tarihi ve No
: 15/05/2018 - 7097

TOPLANTI YERĠ
MUĞLA

Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

7730/1-1

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203
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RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 208

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 209

Sayfa : 210

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 211

Sayfa : 212

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 213

Sayfa : 214

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 215

Sayfa : 216

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2018 – Sayı : 30536

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 86)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 87)
–– Türkiye İçin Rekabetçilik ve Yenilik Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman
Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 88)
–– Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu
Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 89)
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet KOCA’nın
Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/171)
–– Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı (Karar Sayısı: 2018/172)
–– Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne,
Ömer GÜCÜK’ün Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/173)
–– Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, Mehmet Hakan
OLCAY’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/174)
–– Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan Teftiş Kurulu Üyeliğine, Bekir UYSAL’ın
Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/175)
–– Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına,
Gül BÜYÜKERŞEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/176)
–– Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Esin
ÇAKIL’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/177)
–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine,
Prof. Dr. Şeref KALAYCI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/180)
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf TEKİN’in
Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/181)

1
3
20
59

108

108
109
109
110
110
111
111
112
112

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Satınalma Yönetmeliği
–– Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

113
123

TEBLİĞ
–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğ

124

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

127
138
203

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 70 Kr

