
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 100. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü (Başhekim), Merkez Müdür Yar-

dımcısı (Başhekim Yardımcısı), İdari Direktör ile Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin ona-

yı üzerine görevlendirilen Üniversitede görevli bilhassa ağız ve diş sağlığı konusunda deneyimi

olan öğretim elemanlarından iki üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren

üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi

tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür (Başhekim). Yönetim Kurulu;

Merkez Müdürünün (Başhekim) daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Merkez Müdürü (Başhekim), gerekli

gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunun

raportörlüğünü İdari Direktör, alınan kararların uygulama ve takibini Merkez Müdür Yardımcısı

(Başhekim Yardımcısı) yapar.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Ocak 2022
PAZARTESİ

Sayı : 31729



MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf

öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar so-

nunda başarısız ders sayısını beş derse kadar indirenlere üç yarıyıl ilave süre verilir. Ek sınavları

almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ilave süre verilir. Bir dersten

başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin

sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Öğrencinin ek sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, ek sınavlar sonunda ba-

şarısız ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için gerekli şartları yerine getirememiş olan

öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/10/2017 30221

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2021 31429
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek

İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı mad-

desinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tıp Fakültesi hariç lisans programlarında yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sına-

vından 50’nin altında not alan öğrenci o dersten (FF) notu ile kalır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında

devamları zorunludur. Derslere ve diğer öğretim faaliyetlerine devam durumu, öğretim elemanı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/8/2012 28389

2- 17/1/2013 28531

3- 11/3/2013 28584

4- 19/6/2013 28682

5- 24/4/2014 28981

6- 1/8/2014 29075

7- 29/6/2015 29401

8- 7/6/2016 29735

9- 24/4/2017 30047

10- 11/3/2018 30357

11- 5/6/2018 30442

12- 22/4/2019 30753

13- 15/8/2019 30859

14- 23/3/2020 31077

15- 25/11/2021 31670
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tarafından tespit edilir. Tıp Fakültesi hariç ön lisans ve lisans programlarında devamsızlık se-

bebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan derslerde de-

vam zorunluluğu, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir.

(2) (DD)/(FD)/(FF) notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, bu derste de-

vam koşulu aranmaz. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm

eğitsel yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. (D) harfi alan öğrenci dersin tekrarını

devam esaslarına uygun olarak almak mecburiyetindedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrenci, o yarıyıl (DC)

notu aldığı derslerden başarılı sayılır. Not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci (DC) notu

aldığı derslerden başarısız sayılır."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin her türlü izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlülükleri

devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında eğitim ve öğrenim ücretlerinin %50’sini öder.

Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra her türlü izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin

%50’si izleyen yarıyıl eğitim ve öğrenim ücretinden düşülür. Eğitim ve öğrenim ücretini öde-

meyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.”

“(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, izinli sayılmak istediği döneme ait eğitim ve öğ-

renim ücretinin %50’sini öder. Eğitim ve öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin izin talebi ka-

bul edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin birinci fıkranın (c) bendi haricinde belirtilen sebeplerle Üniversite ile

ilişiğinin kesilmesi durumunda ücrete ilişkin olarak;

a) Dönem eğitim ve öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversite

ile ilişik kesme durumunda, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren

1-4 hafta arasında başvuru yapması halinde içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin %75’i, tam öde-

me yapması halinde bir sonraki yarıyıl ücretinin sağlanan indirimi düşülerek tamamı iade edilir.

1 aydan sonra yapılacak ilişik kesmelerde ise öğrenciye içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin

%25’i, tam ödeme yapması halinde bir sonraki yarıyıl ücretinin sağlanan indirimi düşülerek

tamamı iade edilir.
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b) İlişik kesme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir

borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teç-

hizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

c) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenci ve Yükseköğretim Kurulu ka-

rarı ile kaydı silinen öğrencinin eğitim ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Tıp Fakültesi hariç işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders gibi dersler

de dahil mezuniyetine;

a) Tek dersi kalan öğrenci yarıyıl ücretinin %25’inin tamamını,

b) İki dersi kalan öğrenci yarıyıl ücretinin %50’sinin tamamını,

c) Tek veya iki dersi kalan öğrenci bu dersleri bahar döneminde alması durumunda,

ders almadığı güz döneminde öğrencilik haklarının devam edebilmesi için güz dönemi yarıyıl

ücretinin %25’inin tamamını,

öder. Bahar döneminde ise bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinden uygun olanı uygula-

nır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Burslar karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süre-

since devam eder. Öğrencilerin bursları kesintisiz alabilmeleri için derslere kayıtlı olması ve

derslere devam koşulunu yerine getirmesi şarttır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/10/2017 30198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/11/2017 30245

2- 13/6/2018 30450

3- 21/9/2018 30542
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 898 

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

 
 899 

—— • —— 
Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 845 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

36 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ihtiyacı "36 Kalem Tıbbi 

Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine 

ve idari hususlara uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

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

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 08.02.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    919/1-1 
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AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Akaryakıt Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/40040 
1- İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 
     Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11 

     06530 Çankaya /Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : 
2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 3 Kalem 
     7.100 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 

     630.000 Litre Motorin 
     1.525.000 Litre Motorin Diğer 

b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarenin, ihtiyaç duyduğu miktardaki malı, sabit noktada 
çalışma yapan sondaj makinaları, iş makinaları, 

jeneratörler vb. için kamp yetkililerinin (Proje Başkanı, 
Kamp Şefi, Kamp Şefi Yardımcısı) belirleyeceği 

noktaya kadar İdareye vermiş olduğu bayi listesindeki 
akaryakıt istasyonlarından Akaryakıt Kartı, Anahtarlık, 

Bidon Kart vb. Akaryakıt Sistemleri (Kontörlü 
Akaryakıt Sistemi) kullanılarak akaryakıt tankeri ile 

ücretsiz olarak nakledecektir. 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar 
ihtiyaca göre peyder pey teslimat yapılacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 03/02/2022 - 14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 
beyannamesi, 

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 

gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 

hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
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4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği idari şartnamenin 7 nci maddesi 

dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 

İsteklinin yurt çapında yaygın bayilikleri olması ve en az 600 istasyonda otomasyonlu 

dökme akaryakıt alımı yapılabilmesi için Taşıt Tanıma Sistemi bulunduğuna ilişkin belgeyi teklifi 

ekinde sunması gerekmektedir. 

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak her türlü akaryakıt (kurşunsuz benzin, motorin, motorin 

diğer) satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

    836/1-1 
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MUHTELİF EL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif el aletleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 67 - 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2221006 

b) İKN : 2022/41611 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Muhtelif el aletleri - 197 kalem 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı / Merkez - Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 22.02.2022 Salı günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Firmalar teklifleri ile birlikte tanıtıcı katalog ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 901/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Yüksekokul ve 
Bölüm/Program bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleriyle birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi (başlıca eser belirtilmiş haliyle), nüfus cüzdanı sureti, askerlik 
durumunu gösteren belge örneği, lisans diplomasının onaylı örneği, yüksek lisans diplomasının 
onaylı örneği. Doktora/uzmanlık belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği, 
profesörlük belgesinin onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 
çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm 
mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali 
İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 24.01.2022  
Son Başvuru Tarihi : 08.02.2022 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Anestezi Programı 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. 

Uzmanlığını ve doçentliğini Genel 

Cerrahi alanında almış olmak, bu 

alanda Karaciğer, Pankreas, Safra 

Yolu Cerrahisi, Karaciğer 

Transplantasyonu konularında yayın 

ve çalışmaları olmak. 

Duyurulur. 838/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
    840/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
    846/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 
gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. 
Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak 
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 
yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi  
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen 
atama kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için)  
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
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b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Fakülte 
Bölüm/ 

Ana Bilim Dalı 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü  

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Programı 

Prof. 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini beyin ve sinir 

cerrahisi ana bilim dalından almış olmak. 

Beyin ve sinir cerrahisi ana bilim dalı alanında 

uluslararası düzeylerde akademik araştırma 

yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli 

yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü  

Tıbbi Biyokimya 

Ana Bilim Dalı 

Prof. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak.Biyokimya 

alanında uluslararası düzeylerde akademik 

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından 

nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Göğüs Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Prof. 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini göğüs cerrahisi 

ana bilim dalından almış olmak. Göğüs 

cerrahi alanında uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi  

(Prof,  

Doç, Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Tıp doktoru olmak.Uzmanlığını tıbbi patoloji 

ana bilim dalından almış olmak. Patoloji 

alanında uluslararası düzeylerde akademik 

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından 

nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü Anatomi 

Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi  

(Prof,  

Doç, Dr.  

Öğretim Üyesi) 

1 
Tıp doktoru olmak.Uzmanlığını anatomi ana 

bilim dalından almış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Dermatoloji 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Dermatoloji alanında uzman 

olmak.Dermatoloji alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek 

ve araştırmalarından nitelikli yayın 

üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Kardiyoloji alanında uzman olmak. Kardiyoloji 

alanında uluslararası düzeylerde akademik 

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından 

nitelikli yayın üretebilmek. 

İşletme 

Fakültesi 

Türkçe İktisat 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

İktisat bölümlerinden mezun, uygulamalı 

iktisat alanında yüksek lisans yapmış, 

ekonometri programında doktora yapıyor 

olmak. 

    909/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: 
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI 
AÇIKLAMALAR 
1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi 

Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal 
adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı 
yapılacaktır. 

2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 
ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak 
işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro 
sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından 
gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir. 

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 
başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar 
hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 
başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk 
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. 

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” 
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI 
Temizlik Görevlisi 
Açık pozisyon sayısı 9 
İş Alanı/Kadro  Darphane/Sürekli İşçi 
Çalışma Yeri  İstanbul 
Öğrenim Durumu  En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) 

mezunu olmak. 
Yaş Durumu  İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış 

olmak, tecilli veya muaf olmak). 
Aranan diğer özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

İkamet Şartı  İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle 
İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler 
tarafından yapılabilecektir. 
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Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) 
Açık pozisyon sayısı  3 
İş Alanı/Kadro  Darphane/Sürekli İşçi 
Çalışma Yeri  İstanbul 
Öğrenim Durumu  En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) 

mezunu olmak. 
Yaş Durumu  İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış 

olmak, tecilli veya muaf olmak). 
Aranan diğer özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

İkamet Şartı  İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle 
İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler 
tarafından yapılabilecektir. 

 
Temizlik Görevlisi (Engelli) 
Açık pozisyon sayısı  3 
İş Alanı/Kadro  Darphane/Sürekli İşçi 
Çalışma Yeri  İstanbul 
Öğrenim Durumu  En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) 

mezunu olmak. 
Yaş Durumu  İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış 

olmak, tecilli veya muaf olmak). 
Aranan diğer özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

İkamet Şartı  İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle 
İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler 
tarafından yapılabilecektir. 

 
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri/Güvenlik Görevlisi Silahlı 
Açık pozisyon sayısı  15 
İş Alanı/Kadro  Darphane/Sürekli İşçi 
Çalışma Yeri  İstanbul 
Öğrenim Durumu  En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. 
Yaş Durumu  İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 
Deneyim  2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik 

görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile 
belgelemek. 

Askerlik Durumu  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış 
olmak, tecilli veya muaf olmak). 

İkamet Şartı  İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle 
İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler 
tarafından yapılabilecektir. 
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Aranan Özellikler • Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü 
    mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik 
    görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi 
    itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan) 
    • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl 

hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu 
Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek. 

    • Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek. 

 
Baskıcı (Plastik) İşçisi 
Açık pozisyon sayısı  22 
İş Alanı/Kadro  Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri  İstanbul 
Öğrenim Durumu  En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. 
Yaş Durumu  İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak. 
Askerlik Durumu  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış 

olmak, tecilli veya muaf olmak). 
Deneyim  T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer 

resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en 
az 3 (üç) yıl deneyimi SGK kayıtları ile belgelemek veya 
akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi 
olmak. 

Aranan diğer özellikler  Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 
çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli 
çalışan. 

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 

24.01.2022 - 28.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 
- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
NOTER KURA İŞLEMLERİ 
- İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde 

başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) 
katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile açık 
iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday 
belirlenecektir. 

- Noter kura çekimi 23.02.2022 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 
dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. 

- Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün 
https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet 
adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar 
tebligat yerine geçecektir. 

- Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati 
bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı 
kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

İlanen duyurulur. 892/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 

Tıpta uzmanlığını Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında almış olmak, Adli 

Psikiyatri, Kadın Ruh Sağlığı ve Ruhsal 

Travmalar üzerinde çalışmış olmak. 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Doç. Dr 1 

Mimari Tasarım alanında doktora 

yapmış, Mimarlık bilim alanında 

Doçentlik unvanı almış olmak. Mimari 

Tasarım, Engelsiz Tasarım, Evrensel 

Tasarım alanlarında bilimsel çalışmalar 

ve yayınlar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 
Görsel İletişim 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans Eğitimini Resim İş Eğitimi, 

Yüksek Lisansını Grafik Eğitimi 

alanında yapmış olmak. Doktorasını 

Resim İş Eğitimi alanından almış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Lisans ve Doktora eğitimini Makine 

Mühendisliği veya ilgili bir alanda 

tamamlamış, tercihen yabancı dilde ders 

anlatma yeterliliğine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans ve Doktora eğitimini Makine 

Mühendisliği veya ilgili bir alanda 

tamamlamış, tercihen yabancı dilde ders 

anlatma yeterliliğine sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ortopedi 

ve Travmatoloji alanından doçentliğini 

almış olmak ve eklem cerrahisi ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Adayların; 

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

2. 2 Adet Fotoğraf 

3. Nüfus Cüzdan Sureti 

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent 

adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik 

belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve 

yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim 

Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (24.01.2022-07.02.2022) 

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet 

CD/USB olacak şekilde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet 

CD/USB olacak şekilde) 
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5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 
6. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 
ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma 
Metni” 

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza 
Metni” 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 07.02.2022) 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
    839/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

ALES- 

YDS 

EŞDEĞERİ 

PUANI 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği, 

Matematik-Bilgisayar, 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Matematik 

Mühendisliği 

Bölümlerinden birinden 

lisans derecesine sahip 

olmak, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği, Matematik-

Bilgisayar, Yönetim 

Bilişim Sistemleri 

alanlarında Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

ALES 70 

YDS 70 
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İLAN TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi : 24.01.2022 

Son Başvuru Tarihi : 07.02.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.02.2022 

Sınav Giriş Tarihi : 11.02.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 15.02.2022 

İSTENEN EVRAKLAR 

1. 1 Adet Fotoğraf 

2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 

3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 

6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 

7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 

9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan 

edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

11. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 

ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma 

Metni” 

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza 

Metni” 

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 

süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 

yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. 

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi - Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No: 1   34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

    839/2/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin belirtilen bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru 
koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden 
(www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro

Sayısı

Beşeri Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı 

veya Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından 

birisinde almış olmak. 

1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Hava 

Ulaştırma 

İşletmeciliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Turizm İşletmeciliği 

alanında almış olmak. Gelişen teknolojiler 

alanında çalışmaları bulunmak. 

1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Mimari 

Restorasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Sanat Tarihi alanında 

almış olmak. Kapadokya bölgesi üzerine 

çalışmaları bulunmak. Bir yükseköğretim 

kurumunda en az iki yıl ders vermiş olmak. 

1 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Dil ve Konuşma Terapisi 

alanında almış olmak veya KBB alanında 

uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Dil 

ve Konuşma Terapisi alanında çalışmaları 

bulunmak. 

1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Eczane Hizmetleri 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini İşletme alanında almış 

olmak. Örgütsel Davranış, Girişimcilik, 

Yönetim konularında çalışmaları bulunmak. 

Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yarı 

yıl ders vermiş olmak. 

1 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu. 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
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5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 
    837/1/1-1 

—— • —— 
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları 
taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla 
yapılacaktır. 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu, 
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 
5. Dil puanı şartı olan bölümlerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı 

dil sınavından ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir 
belge, 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir), 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge), 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir) 
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan 
belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.) 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 24.01.2022 
Son Başvuru Tarihi : 07.02.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.02.2022 
Sınav Tarihi : 09.02.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2022 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir 50420 
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NOT: 

• e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik 

belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış 

diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması 

gerekmektedir. 

• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş 

sayılır. 

• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde 

(www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır. 

• Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması 

durumunda) 

• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa 

yerleşkesine yapılacaktır. 

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar  ALES  YDS 

Kadro 

Sayısı 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Arş. 

Gör. 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon veya 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

bölümlerinden birinden 

lisans mezunu olmak. 

Alanında doktora yapıyor 

olmak. 

70  50 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 
Öğr. 

Gör. 

Sosyal Hizmet alanında lisans 

mezunu olmak. Alanında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Bir yükseköğretim 

kurumunda iki yıl ders 

vermiş olmak. 

70  ‐  1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Öğr. 

Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olmak. 
70  ‐  1 

    837/2/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 
tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  
•Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
•İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
•Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 
İktisadi ve İdari 

Bilimler 
Fakültesi 

Ekonomi Profesör 1 (*) 8 Şubat 2022

İktisadi ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 

Profesör 1 

Doçentliğini Siyaset 
Bilimi ve/veya 
Uluslararası İlişkiler 
alanında yada bölümün 
açtığı pozisyona uygun bir 
alanda almış olmak. 
Karşılaştırmalı siyaset ve 
milliyetçilik çalışmaları 
alanlarında uzmanlaşmış 
olmak. (**) 

8 Şubat 2022

İktisadi ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

İşletme 
(Üretim Yönetimi 

ve Bilişim 
Sistemleri) 

Profesör 1 (***) 8 Şubat 2022

(*) The Chartered Association of Business Schools (CABS) tarafından uluslararası 
hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans”  alanlarında sınıflandırılan dergilerde 
CABS kriterlerine göre en az 4 sıralamalı veya TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel 
Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 2 ve üzerinde en az iki özgün 
yayın ve i. CABS kriterlerine göre en az 3 sıralamalı veya ii. UBYT Programı dergi listesindeki 
MEP skoru 1 ve üzerinde en az 6 özgün yayın ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 110 
puan elde etmek1.  

1 Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır. 
•The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4* sıralamalı dergide veya 

MEP skoru 7 ve uzeri dergide yayın 30 puan 
•The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4 sıralamalı dergide veya 

MEP skoru 2 ve 7 arası dergide yayın 20 puan 
•The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 3 sıralamalı dergide veya 

MEP skoru 1 ve 2 arası dergide yayın 15 puan 
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•The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 2 sıralamalı dergide veya 
MEP skoru 0.5 ve 1 arası yayın 7 puan 

•The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 1 sıralamalı dergide veya 
MEP skoru 0 ve 0.5 arası olan dergide yayın 4 puan  

•Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan 
(**) A- İlanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda aşağıda 

listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla ve bu yayınlara yapılan atıflarla 
aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 120 asgari akademik başarı puanına sahip olmak. 
Bunun en az 50 puanı doçentlik sonrası yayınlanmış uluslararası yayınlarla edinilmiş olmalıdır.  

•SSCI, SCI/SCI genişletilmiş, ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre 
mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan 

•Seçkin uluslararası yayınevinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla 
iki kitap puanlamaya dahil edilebilir.  

•Atıflar: Yayınlarına Web of Science veya SCOPUS endeksinde yapılan atıflar:  
i.40-80 arası atıf: 10 puan 
ii.80 üzeri atıf: 20 puan 
B-ÖĞRETİM TECRÜBESİ: Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda 

ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders 
verme tecrübesi olmak. Yine son yedi yıl içerisinde ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya 
bunlarla ilgili alanlarda yazılmış en az iki yüksek lisans tezi veya bir doktora tezinin 
danışmanlığını yapmış olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir 
dilde yine ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders 
verme tecrübesi olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce 
olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders 
verme kapasitesini belgeleyebilirler.   

(***) i. A+, A veya A- kategorisinde1, en fazla 2 tanesi A- kategorisinden olmak üzere 
toplam en az 5 yayın yapmış olmak ve  

ii. asgari akademik başarı puanı3 olarak en az 150 puan elde etmek. 
1 A+ kategorisi tanımı: The Chartered Association of Business Schools (ABS) kriterlerine 

göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 4* sıralamalı dergiler.  
A kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda 

4 sıralamalı dergi; FT50 listesindeki dergilerden A+ kategorisine girmeyen dergiler. 
A- kategorisi tanımı: SCOPUS sıralamasına göre “Management Science and Operations 

Research” dışındaki bir alanda %95 ve üstü sıralamada olan ve A+ kategorisine girmeyen bir 
dergide basılan ve üretim yönetimi ile ilgili bir konuda yapılan yayınlar. 

B+ kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 

3 sıralamalı dergiler.  
B kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili 

genişletilmiş alanlarda§§ 3 ve üzeri sıralamalı dergiler.  
§ Üretim Yönetimi ile ilgili alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Operations 

and Technology Management” “Operations Research and Management Science” ve 
“Management Information Systems” alanları olarak kabul edilmektedir. 

§§ Üretim Yönetimi ile ilgili Genişletilmiş alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına 
göre “Public Sector”, “Marketing”, “Economics” ,“Regional Studies” ve “Sector” alanları olarak 
kabul edilmektedir. 

NOT: Birden fazla kriteri sağlayan dergiler için en yüksek kategori geçerli olacaktır. 
3 Dergi sıralamalarına göre akademik başarı puanları şu şekilde hesaplanmaktadır: Her A+ 

kategorisinde yayın 25 puan, Her A veya A- kategorisinde yayın 20 puan, Her B+ kategorisinde 
yayın 15 puan, Her B kategorisinde yayın 10 puan 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş 
Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta 
gemici unvanında 3 (üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
5) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf 

olmak), 
6) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak, 
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
şartları aranır. 
ÖZEL ŞARTLAR 
1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 
2) Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti 

bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve 
onaylı belge vs.), 

3) Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara 
(stcw vb.) ve belgelere sahip olmak, 

4) Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın yanı sıra özel ve genelde 
belirtilen tüm şartları taşıyor olmak, 

5) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, 
şartları aranır. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 24 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında (www.iskur.gov.tr) 

internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden 
başvuru yapabileceklerdir. 

2) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

3) İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin 
belgeler şahsen veya posta yoluyla “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi     
No: 5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler 
incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız 
(www.uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 
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4) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı 
belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. 
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 
gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

5) İlan edilen başvuru şartlarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır. 
SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ 
Sözlü/Uygulamalı sınav tarihi ve yerine ilişkin duyuru Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) 

internet sitesinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME 
1) Sözlü sınavda adaylar, Mesleki Alan (40 puan), Genel Kültür (20 puan), Bakanlık 

Teşkilatı/Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (20 puan), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 
puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) 
konularından olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden sözlü sınava alınacaktır. 

2) Mesleki alan (40 puan) ile ilgili değerlendirme, sözlü soru haricinde adayların mesleki 
bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye 
yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak seyir tecrübesine yönelik yapılacak uygulamalı sınav 
ile belirlenecektir. 

3) Sözlü sınav puanı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak değerlendirme sonucunda 100 
tam puan üzerinden değerlendirilmek üzere her bir üyenin vereceği puanların aritmetik 
ortalamasının alınmasıyla belirlenecektir. 

4) Adaylar sözlü sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini [T.C. Kimlik No 
yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi 
geçerli pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)] yanlarında 
bulunduracaklardır. Belirtilen kimlik belgeleri dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul 
edilmeyecek olup kimlik belgeleri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

5) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav 
tarihinde değişiklik olması halinde Bakanlığımızın (www.uab.gov.tr) internet sitesinde duyuru 
yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

BAŞARI SIRALAMASI 
1) Adayların başarı puanı, sözlü ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplanmasıyla 

belirlenecek olup, en yüksek başarı puanından başlanmak üzere yapılacak sıralama ile de başarı 
sıralaması belirlenecektir. 

2) Başarı sıralamasına göre açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek aday 
belirlenecek olup Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR 
1) Asıl adaylar, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının 

olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır. 
2) Alınacak işçi personelin deneme süresi 60 (altmış) gün olup, İş Kanunu’nun 15’inci 

maddesine istinaden belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır. 
3) İşe başlayacak adaylar Kurumun öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır. 
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 

durumunun olmaması gerekmektedir. 
5) Belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir. 
AÇIK İŞ SAYISINA İLİŞKİN İL VE BİRİM DAĞILIMI 

İl Birim Unvan Kadro Sayısı
İstanbul İstanbul Liman Başkanlığı Usta Gemici 1 
Antalya Antalya Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
Muğla Göcek Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

TOPLAM 3 

İlanen duyurulur. 923/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


