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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Üni-
versite arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin
kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer
yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Değişim programları ve özel öğrenciler
MADDE 7- (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir ön lisans ya da lisans prog-

ramına kayıtlı olmayan, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup
sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin Senato tarafından
belirlenen yeterlilik koşullarını sağladığını belgelemesi gerekir. 

(3) Özel öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyindeki derslere kabulü bölüm başkanı
ve/veya dekan/yüksekokul müdürünün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders
veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar ilgili yönetim kurulu kararı ile öğ-
rencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Özel öğ-
renciliğe ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka
bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi
hususlar ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yü-
kümlülüklerinin yerine sayılabilir. Öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından
belirlenir.
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(6) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararla-
namazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine
uymaları gerekir. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu
derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya
akademik bir dereceyi göstermez.

(7) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Azami öğrenim süresi içinde, bütün derslerinden başarılı olduğu halde sadece zo-

runlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, derslerini tamamladığı dönemi
takip eden ilk dönemde staj için öğretim ücreti ödemez. Bu durumda olan öğrenciler,  derslerini
tamamladığı dönemi takip eden ilk dönemde de stajını tamamlayamazsa kalan stajlarının kaç
hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen IEU kredi saat ücreti üzerinden 3 IEU kredilik ücreti
öderler. Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında bursları/indirim-
leri olan öğrencilerin, burs ve indirim oranları staj ücreti hesabında dikkate alınır.

(8) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden mezun olması için stajı kalıp kalma-
dığına bakılmaksızın başarısız olduğu veya almadığı tek dersi kalanlar, bir önceki yıl ön lisans
ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen IEU kredi saat
ücreti üzerinden dersin IEU kredisi kadar ücret öderler. Üniversite tarafından belirlenen ilgili
yönerge hükümleri kapsamında bursları/indirimleri olan öğrencilerin, burs ve indirim oranları
tek ders ücreti hesabında dikkate alınır. Bu öğrencilerden staj için ilave ücret alınmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dokuzuncu
fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut on al-
tıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut on altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın öğrenciler azami öğrenim
süreleri içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır. Azami öğrenim süresi içinde mezun ola-
mayan ve mezun olmak için beş dersten fazla dersi kalan öğrencilere, bu Yönetmeliğin diğer
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav
hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda mezuniyeti için alması gereken ve/veya alıp başarısız olduğu
ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse
kadar dersi kalan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğ-
rencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız oldukları dersin sınavlarına girme
hakkı tanınır. Hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatı, usul ve
esaslarında yer alan hükümler uygulanır.” 

“(8) Ek süre/ek sınav/sınırsız sınav hakkı bulunanlar, dönem ücretini ödeyerek dönem
kayıtlarını yaptırmak zorundadır.  Stajı kalıp kalmadığına bakılmaksızın bu durumda olan öğ-
rencilerden en fazla iki derse kayıtlanacak ya da en fazla iki adet dersten sınava girecek olanlar,
bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından be-
lirlenen IEU kredi saat ücreti üzerinden derslerin kredisi kadar ücret ödemekle yükümlüdürler.
Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kap-
samında aldıkları bursları ve indirimleri dikkate alınmaz.  Bu öğrencilerden staj için ilave ücret
alınmaz.”

“(9) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezuniyeti için sadece alması gereken
ve/veya alıp başarısız olduğu zorunlu stajı kalan öğrenciler, kalan stajlarının kaç hafta olduğuna
bakılmaksızın bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen kredi saat ücreti üzerinden 3 IEU kredilik ücreti öderler. Bu durumda olan
öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında aldıkları
bursları ve indirimleri dikkate alınmaz.”

“(17) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.
Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun
kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet
edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2022 – Sayı : 31771



hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim
kurulunun teklifinin olması.”

“(18) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim sü-
resine dahildir.

(19) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler,
özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir. 

(20) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerden veya Üniversiteye devam eden öğren-
cilerden kayıt sildirme başvurusunu akademik takvimde ilan edilen derslerin başlangıç tarihine
kadar yapanlara, ödedikleri öğrenim ücreti üzerinden yıllık öğrenim bedelinin %15’i kesilerek
kalan miktar iade edilir. Derslerin başlangıç tarihinden sonra kayıt sildirme başvurusunu yapan
öğrencilerin ise ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(5) Bu maddenin uygulanmasında kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı tarih esas alı-
nır. Kayıt sildirme hali için belirlenmiş olan ödeme yükümlülüklerinden fazla ödeme yapmış
olanlara, ödeme yükümlülüğünde oldukları meblağ mahsup edildikten sonra kalan kısım yazılı
talepleri üzerine iade edilir.”

“(6) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt olan öğrencilerin ilgili dönem için
ödedikleri öğrenim ücretinin tamamı iade edilir.

(7) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler uzaklaş-
tırma cezası aldıkları döneme/dönemlere ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Bu öğ-
rencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46- (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje, film,

tasarım, laboratuvar ve staj raporu gibi evraklar ile yapıtlar, son işlem gördükleri tarihten iti-
baren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart
Dosya Planına uygun olarak saklanır.”

MADDE 8- Bu Yönetmeliğin; 
a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları ile

4 üncü maddesi ile değiştirilen 30 uncu maddenin sekizinci fıkrası, on yedinci fıkra olarak de-
ğiştirilen mevcut on altıncı fıkrası ve aynı maddeye eklenen dokuzuncu, on sekizinci ve on do-
kuzuncu fıkraları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başından geçerli olmak üzere ya-
yımı tarihinde,

b) 5 inci maddesi ile değiştirilen 34 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üni-
versitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2022/9)

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler
için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat
veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açı-
lışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam
eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA
HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2022/10)

MADDE 1- 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın He-
saplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Sayı: 2021/16)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler
için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat
veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açı-
lışta dönüşümü yapılan altın miktarı ve dönüşüm fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya de-
vam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirle-
nir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 2645/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından; 

 
 2646/1-1 
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İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2561 

—— • —— 
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2562 

—— • —— 
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2571 
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Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2444 

—— • —— 
Hatay 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2494 
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Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2542 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 50.800 Ton .yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 

20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık  ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. 

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ardeşen/RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.03.2022  günü saat 14.oo’e kadar Ardeşen Çay 
Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.oo’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9- İhale Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç  4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen  yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2529/1-1 
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7 KISIM 23 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 7 Kısım 23 Kalem Laboratuvar Malzemesi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

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

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 17.03.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 

inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik 

şartnamesine ve malzeme listesine uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

kapsamındadır. 

 2686/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Rekabet Kurumu Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 120 

adet Kişisel Bilgisayar, 120 adet Bilgisayar Monitörü, 120 adet Dizüstü Bilgisayar ve 11 adet 
Taşınabilir İş İstasyonu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, Dell, Lenovo ve Fujitsu 
markalarından herhangi birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 
Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin 140,00.-TL 
1. KISIM 120 Adet Kişisel Bilgisayar 130,00.-TL 
2. KISIM 120 adet Bilgisayar Monitörü 100,00.-TL 
3. KISIM 120 adet Dizüstü Bilgisayar 140,00.-TL 
4. KISIM 11 adet Taşınabilir İş İstasyonunu 130,00.-TL 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi ve teknik şartnamede belirtilen markalardan biri ile Ofis Ticari 
Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve 
ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3- Teklifler, 18.03.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 
teknik şartnamede belirtilen markalardan herhangi birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 
uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, 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 verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

    2696/1-1 
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KIRMA TAŞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü sahasındaki yollarda kullanılmak üzere 5.000 ton 5-15 mm tane çaplı 

kırma taş alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/186232 
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 
ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi: : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇLİ Müdürlüğü sahasındaki yollarda kullanılmak üzere 

5.000 ton 5-15 mm tane çaplı kırma taş alımı 1 
Kalemde (5.000 Ton) 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Müdürlüğü Eğitim (Toplantı) Salonu 
c) Tarihi ve saati : 22/03/2022 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya no : 123-KÇLİ/2022-0254 
4-İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir. ve ÇLİ Müdürlüğünün “Ziraat Bankası TR88 0001 
0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank TR10 
0001 5001 5800 7286 0732 82” nolu hesaplarından birine KDV dahil 150,00 TL yatırılması 
karşılığı, aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, 
ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 22/03/2022 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
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9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat mal alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 2624/1-1 
—— • —— 

PANCAR EKİMİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
300 (±20) Dekar Alanda Pancar Ekimi Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no 
1-İdarenin 

: 2022/ 182187 

a) Adresi : Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
  Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 
  No:18/36360 KARS 

b) Telefon ve faks numarası :04742135721-04742135733 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 300 (± %20) Dekar Alana Şeker Pancarı Ekimi Hizmeti 

b) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21.03.2022 Pazartesi günü saat 14:00 
4-İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve TL 200 

(İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

7-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 2675/1-1 
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FİLTRE TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
FİLTRE TORBASI ALIMI ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/200155 
1-İdarenin 
a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km. SORGUN/YOZGAT 
b) Telefon ve faks numarası : 03544411010 - 03544411018 
c) Elektronik Posta Adresi : yozgatseker@turkseker.gov.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1.000 Adet %100 Polyimide (P 84) Filtre Torbası ile 
  720 Adet %100 PTFE Filtre Torbası Alımı. 
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan Teknik Şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri  : Yozgat Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 
  Polyimide filtre torbaları için 75 (Yetmişbeş) 
  PTFE filtre torbaları için 160 (Yüzaltmış) 
  takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 
b) Tarihi ve saati : 21.03.2022 - 14:30 
4-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 150,00 (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
5.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
- Teklif verecek firmalar Referans ve Ürün Broşürlerini teklifleri ile birlikte idaremize 

sunacaklardır. 
- Tedarik edilecek mal ile ilgili 3 adet numune ve analiz raporu teklif mektubu ile birlikte 

Fabrikaya verilecektir. 
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

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

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2655/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 

İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
(AIIB-WB4-YAPIM-19) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Alman Kalkınma Bankası 
(KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan 
(ETDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden 
yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering - NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB4-YAPIM-19) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB4-YAPIM-19 
1 Tuzla Tuğrul Bey Anadolu Lisesi 

İçmeler Mah. Ankara Cad. No: 51 Tuzla/İSTANBUL 

2 Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 
İçmeler Mah. Ankara Cad. No: 49 Tuzla/İSTANBUL 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2022 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının 
en az 125.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 
Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 
altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak 
kabul edilmesine yönelik olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura 
yılındaki T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık 
m2 birim maliyeti çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı 
Kullanım Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 40.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
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olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 25.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-YAPIM-19) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
4.500.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 07 Nisan 2022 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Fax   : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    2642/1-1 
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KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR 
İstanbul İli Ümraniye Belediye Başkanlığından: 
İlçemiz sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan ambalaj atıklarının, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı 
olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye 
Encümenince satışı yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 21/03/2022 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek 
Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif 
zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir. 

İşin nevi  : Karışık Toplanan Ambalaj Atıklarının Satışı  
İşin süresi  : 30 gün 
Tahmin edilen bedel  : Kilogram bedeli, 1,225 Türk Lirası, 5.000 Ton 6.125.000,00 TL 
Geçici teminat  : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz. 
Şartname Bedeli  : 300,00 TL 
İhale Gün ve saati  : 22/03/2022 - 10:00 
İhalenin yapılacağı yer  : Ümraniye Belediye Başkanlığı  
İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri 

gerekmektedir.    
a. Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici 

teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4) 
Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi 
a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus 
cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, a10) 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi 
ve ekleri a11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı 
Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.) 

b. Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici 
teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil 
durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) 
İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu 
ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale 
katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10) Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve ekleri b11) İsteklinin 
ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına 
en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.) 

İhaleyi alan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi 
ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre 
çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne 

çevirebilir. 
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. 
Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra 

daireleri yetkilidir. 
Duyurulur. 2414/1-1 
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ORGANİZE SANAYİ FİNANS VE İŞ MERKEZİ (OSFİM) İNŞAATI YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 
Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi “Organize Sanayi Finans ve İş Merkezi (OSFİM)”  İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile 
anahtar teslim ihale edilecektir. 

A) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
  Heyet Başkanlığı 
b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu 
  cadde  Başpınar/ GAZİANTEP 
c) Telefon numarası : 0 342 337 11 01 – 337 82 80 
d) Faks numarası : 0 342 337 13 71 
e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org 
f) İlgili personelinin adı, soyadı /unvanı : Mehmet Selim SANCILI - Mimar 
  Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 

personelerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi OSFİM İnşaatı 
  Yapım İşi 
b) Yatırım proje no’su/kodu : Fİ-005 
c) İşin Süresi : 270 gündür. 
d) Yapılacağı yer : Celal Doğan Bulvarı 8088 Ada 1 Parsel Gaziantep / 
  Şehitkâmil 
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - 
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1. 
a) İhale usulü : Açık ihale – Anahtar Teslim Götürü Bedel 
b) İhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl  cd.  
  Başpınar/GAZİANTEP 
c) İhale tarihi : 25/03/2022 
d) İhale saati : 11: 00 
e) Son teklif verme tarihi ve saati : 25/03/2022 - 10:00 
f) İhale komisyonu toplantı yeri : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü – Toplantı 
  Salonu 
3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3.Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

3.4.İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 
belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5.İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 
saatte yapılır. 

3.6.Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. 
Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 
  Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 
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b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 
  Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 

c) İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dâhil) : 5000 TL+ KDV (Beşbin TürkLirası) 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname 
b) Teknik Şartnameler 
c) Sözleşme Tasarısı 
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir) 
d) Mahal ve İmalat Poz Listeleri. 
e) Özel İdari ve Teknik Şartname 
f) Projeler ve 3D Görseller 
g) İSG Yükümlülükleri Şartnamesi 
h) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 
(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 
taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve 
tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi, Yer Görme Belgesi… vs.) 

5.2.Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 
verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale 
kanunu standart formları kullanılabilir. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 
posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 
edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu 
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli 
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla  yapılan 
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 
kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6.İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 
elektronik posta ve faks kullanılamaz. 

B) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 
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a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar. 

d) İdari şartname madde 7.5 de ayrıntısı belirtilen son on yıl içinde alınmış B-III grubu iş 
deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) ile 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi. 

ğ) İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (ihale 
dosyası içerisinde verilen formatta (poz listesi) Cd ortamında dosyaya eklenecektir.) 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 
2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
3 -İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 
4 - İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 
5 -Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü olmalıdır. 
6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu 

yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp 
almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda iptal etmekte serbesttir. 

 2307/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Sağlık Bakanlığından: 

2022 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI İLANI 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde “Kamu kurum ve 

kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı 
kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta 
öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık 
Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan mezkur kanunun Ek 17 nci maddesinde “Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile 
hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir.” 
düzenlemesine yer verilmiştir. 

Bu çerçevede 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Genelge doğrultusunda, 65-72 yaş 
arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman 
tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan 
edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. 

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

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

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

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

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir. 
5) Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri 

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

6) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Mart 2022 Salı – 
28 Mart 2022 Pazartesi saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu 
iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar. 

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

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

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

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

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

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

şartları taşımaları gerekmektedir. 
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2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce 
Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını 
doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.) 

3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi 
olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir. 

4) Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir. 
C-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER 
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

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

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

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

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

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

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

KURA SONUCU İLAN EDİLEN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN 
ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM 
EDECEKLERDİR. 

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

Çankaya/ANKARA 
İletişim: 0 (312) 585 10 00 

2022 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ 
SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 
08 Mart 2022 Salı - 14 Mart 2022 Pazartesi  

Saat 18:00’e kadar 
PBS üzerinden başvuruların yapılması 

2 24 Mart 2022 Perşembe 
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS 
üzerinden ilanı 

3 
24 Mart 2022 Perşembe - 25 Mart 2022 Cuma  

Saat 18:00’e kadar 
İnceleme sonrası başvuruları ret olanların 
itirazlarının PBS üzerinden alınması 

4 30 Mart 2022 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 

5 
31 MART 2022 PERŞEMBE 

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

6 15 Nisan 2022 Cuma saat 18:00 

Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati 
(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli 
çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar 
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi 
atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları 
sağlık tesisine teslim etmelidirler.) 

    2617/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
2022 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI 

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

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı 
yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi 
uygulanacaktır. 

• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine 
sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ 
yapılacaktır 

• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel 
alımı’ yapılacaktır. 

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

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

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

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

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

İşleri Genel Müdürlüğünce tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru 
sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. 

6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için 
tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile 
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere 
genel kura ile yerleştirilecektir. 

Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. 
Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek 
lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ için 
başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için 
tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 
2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ 
kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. 
yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) 
adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel 
kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan 
münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır. 
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7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Mart 2022 Salı – 
28 Mart 2022 Pazartesi saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu 
iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar. 

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

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

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

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

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

13) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. 

14) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar 
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları 
yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi 
iptal edilecektir. 

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

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

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

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

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

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Mart 2022 Pazartesi günü 
saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri 
yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri, 

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık 
Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr 
üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda 
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını 
gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik 
ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini 
elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.) 
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7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi 
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını 
tercih ederek başvurabilirler. (Aynı Kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız 
sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.) 

C- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL 
YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK 
BELGESİNE VE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMINI 
TAMAMLADIKLARINA DAİR BELGEYE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR. 

Bu adayların ayrıca; 
1) Eczacılık Fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini, 
2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul 

edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi, 
3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Biyoteknoloji, 

Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya 
doktora programını tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda 
kaydetmeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak olan adaylar bu yüksek lisans veya doktora 
programlarından yalnızca 1 (bir) tanesi için tercihte bulunabilecektir. 

4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu 
madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri 
dikkate alınarak kuraya alınacaktır. 

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

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

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

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

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

8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim 
durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna 
göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal 
uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş 
tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul 
edilmeyecektir.) 

E-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER 
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri 
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak 
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 
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a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe. 
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya 

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

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

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

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

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

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

Çankaya/ANKARA 
İletişim: 0 (312) 585 10 00 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA 
İletişim: 0 (312) 218 30 00 
DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE 

ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR. 

2022 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 
08 Mart 2022 Salı - 14 Mart 2022 Pazartesi  

Saat 18:00’e kadar 
PBS üzerinden başvuruların yapılması 

2 24 Mart 2022 Perşembe 
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS 
üzerinden ilanı 

3 
24 Mart 2022 Perşembe - 25 Mart 2022 Cuma 

Saat 18:00’e kadar 
İnceleme sonrası başvuruları ret olanların 
itirazlarının PBS üzerinden alınması 

4 30 Mart 2022 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 

5 
31 MART 2022 PERŞEMBE 

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

6 15 Nisan 2022 Cuma saat 18:00 

Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati 
(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli 
çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar 
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi 
atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları 
sağlık tesisine teslim etmelidirler.) 

    2618/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
180 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ ALIM İLANI 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşyerlerine Belirsiz 
Süreli İşçi Olarak 180 Tren Teşkil İşçisi Alınacaktır. 

İşgücü talepleri 07.03.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır. 
1- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 

açısından faydalı olacaktır. 
2- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 

edebilecektir. 
3- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri 

kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 
yapabilecektir. 

4- İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır. 
5- İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar 

başvurabilecektir. 
6- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan 

adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi 
Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek 
tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol 
edilecektir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir. 

İstenilen belgeler; 
- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 
- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden) alınacaktır. Adli sicil 
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya 
e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu Mezun Belgesi 

- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu 
belirtilecektir.), 

- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve 
Diğer Adres Belgesi 

- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli), 
- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 

Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 
7- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 
yayımlanacaktır. 
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8- Sınav Kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı 
iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki 
yetenekleri 10 puan ve uygulama alanında 10 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki 
yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden 
mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan 
ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

9- Sözlü sınav sonucunda tren teşkil işçisi olarak işe başlatılacak adaylardan; 
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir 
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; 

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili 
TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim 
imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, 
kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 
• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 
• Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış, 
• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 
Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık kurulu 

raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu 
raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır. 

-TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti ve psikoteknik 
değerlendirmesi yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri 
tarafından değerlendirilecektir. 

Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun 
olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. 
Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz 
görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci 
kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. 

10- İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 
yapacaktır. 

11- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde 
başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir. 
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12- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil 
isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil 
talebinde bulunabilecektir. 

13- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz 
çalıştırılabilecektir. 

14- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş 
Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; 
görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim 
programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri 
alınacaktır. 

139 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ TALEP LİSTESİ (TABLO 1) 

BÖLGESİ İŞYERİ 
İŞYERİNİN BAĞLI 

OLDUĞU İL 

ALINACAK 

İŞÇİ SAYISI 

İSTENEN ÖNLİSANS 

PROGRAMLARI 

1.BÖLGE ALPULLU GAR ŞEFLİĞİ KIRKLARELİ 4 
Elektrik 

Elektrik Teknolojisi 

Elektrik Makineleri Bakım ve 

Onarımı 

Elektrik, Makine, Tamir ve 

Bakım 

Endüstriyel Elektrik 

Elektronik Teknolojisi 

Deniz Elektroniği 

Elektrik ve Elektronik 

Teknolojisi 

Elektrik-Elektronik 

Elektrik-Elektronik 

Teknikerliği 

Elektronik 

Elektronik Yüksek 

Teknisyenliği 

Endüstriyel Elektronik 

Endüstriyel Elektronik 

Teknikerliği 

Endüstriyel Elektronik 

Teknolojisi 

Gemi Elektroniği 

Raylı Sistemler Elektrik ve 

Elektronik Teknolojisi 

 

1.BÖLGE KAPIKULE GAR MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE 18 

1.BÖLGE ÇERKEZKÖY GAR ŞEFLİĞİ TEKİRDAĞ 2 

1.BÖLGE KABAKÇA İSTASYON ŞEFLİĞİ İSTANBUL 3 

1.BÖLGE SİNEKLİ İSTASYON ŞEFLİĞİ İSTANBUL 4 

1.BÖLGE ÇATALCA İSTASYON ŞEFLİĞİ İSTANBUL 4 

1.BÖLGE HALKALI GAR MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 5 

2.BÖLGE ÇATALAĞZI GAR ŞEFLİĞİ ZONGULDAK 11 

2.BÖLGE YEŞİLHİSAR GAR ŞEFLİĞİ KAYSERİ 2 

2.BÖLGE YERKÖY GAR ŞEFLİĞİ YOZGAT 2 

2.BÖLGE ÜLKÜ GAR MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK 6 

2.BÖLGE IRMAK GAR ŞEFLİĞİ KIRIKKALE 5 

4.BÖLGE CANBAZ İSTASYON ŞEFLİĞİ ARDAHAN 3 

4.BÖLGE SELİM İSTASYON ŞEFLİĞİ KARS 2 

4.BÖLGE KARS GAR MÜDÜRLÜĞÜ KARS 4 

4.BÖLGE KARS LOJİSTİK GAR ŞEFLİĞİ KARS 9 

4.BÖLGE SÜNGÜTAŞI İSTASYON ŞEFLİĞİ KARS 2 

5.BÖLGE DİYARBAKIR GAR MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR 3 

5.BÖLGE LEYLEK İSTASYON ŞEFLİĞİ DİYARBAKIR 1 

5.BÖLGE DİLAVER İSTASYON ŞEFLİĞİ DİYARBAKIR 2 

5.BÖLGE BOZDEMİR İSTASYON ŞEFLİĞİ DİYARBAKIR 4 

5.BÖLGE GEYİK İSTASYON ŞEFLİĞİ DİYARBAKIR 1 

5.BÖLGE BİSMİL İSTASYON ŞEFLİĞİ DİYARBAKIR 1 

5.BÖLGE ÇÖLTEPE İSTASYON ŞEFLİĞİ DİYARBAKIR 1 

5.BÖLGE VAN GAR MÜDÜRLÜĞÜ VAN 2 

5.BÖLGE KAPIKÖY GAR ŞEFLİĞİ VAN 4 
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5.BÖLGE YENİSUVEREN İSTASYON ŞEFLİĞİ BİNGÖL 2 Raylı Sistemler Elektrik ve 

Elektronik 

Raylı Sistemler İşletmeciliği 

Raylı Sistemler Makine 

Teknolojisi 

Raylı Sistemler Teknolojisi 

Demiryolu Araçları 

Mekatronik 

Mekatronik Teknolojisi 

Lojistik 

Kargo 

Kargo Hizmetleri 

Lojistik Yönetimi 

Uluslararası Lojistik 

Uluslararası Taşımacılık 

Yönetimi 

Uluslararası Lojistik ve 

Taşımacılık 

Uluslararası Taşımacılık ve 

Lojistik 

5.BÖLGE TATVAN GAR MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS 1 
5.BÖLGE KURT İSTASYON ŞEFLİĞİ MUŞ 1 
5.BÖLGE MAZIDAĞI İSTASYON ŞEFLİĞİ MARDİN 4 
5.BÖLGE KURTALAN İSTASYON ŞEFLİĞİ SİİRT 1 
6.BÖLGE ULUKIŞLA GAR MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE 3 
6.BÖLGE FEVZİPAŞA GAR MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP 3 
6.BÖLGE SARISESKİ İSTASYON ŞEFLİĞİ HATAY 4 
6.BÖLGE PAYAS GAR MÜDÜRLÜĞÜ HATAY 9 

6.BÖLGE İSKENDERUN GAR MÜDÜRLÜĞÜ HATAY 6 
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41 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ TALEP LİSTESİ (TABLO 2) 

BÖLGESİ İŞYERİ 
İŞYERİNİN BAĞLI 

OLDUĞU İL 
ALINACAK 
İŞÇİ SAYISI 

İSTENEN ÖNLİSANS 
PROGRAMLARI 

4.BÖLGE DEMİRDAĞ GAR ŞEFLİĞİ SİVAS 8 

Raylı Sistemler Elektrik ve 
Elektronik Teknolojisi 

Raylı Sistemler Elektrik ve 
Elektronik 

Raylı Sistemler 
İşletmeciliği 

Raylı Sistemler Makine 
Teknolojisi 

Raylı Sistemler Teknolojisi 
Demiryolu Araçları 

4.BÖLGE DİVRİĞİ GAR MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS 11 
4.BÖLGE KANDİLLİ İSTASYON ŞEFLİĞİ ERZURUM 2 
4.BÖLGE PALANDÖKEN GAR ŞEFLİĞİ ERZURUM 2 
5.BÖLGE MALATYA GAR MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA 1 
5.BÖLGE KÜRK İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 
5.BÖLGE GEZİN İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 2 
5.BÖLGE BASKİL İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 2 
5.BÖLGE BEYHAN İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 
5.BÖLGE ÇAĞLAR İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 
5.BÖLGE ŞEFKAT İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 4 
5.BÖLGE ELAZIĞ GAR MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ 2 
5.BÖLGE PALU İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 
5.BÖLGE MADEN İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 
5.BÖLGE YOLÇATI GAR ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 2 

  TOPLAM 41  
    2534/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri 

hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, 

İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne tam gün statüde 

çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen 

ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul 

edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

BÖLÜM: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

AKADEMİK UNVANI: Doçent               

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Kamu Politikaları alanında araştırma projeleri yürütmüş ve yayın 

yapmış olmak, lisans veya lisansüstü düzeyde dersler verme deneyimine sahip olmak, sosyal 

devlet programları, sosyal harcamalar, sosyal haklar ve benzeri konularda araştırma, yayın yapma 

potansiyeli yüksek olmak, daha önce yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olup lisansüstü 

öğrencilere danışmanlık yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

 2674/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 
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BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Nöroloji Anabilim Dalı Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Radyoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

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

taşımak. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-

İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 2509/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Gayret Mahallesi 42213, 42214 Adalara ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Plan notu değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2485/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Çamlıca Mahallesi 16021 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2486/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri 
içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) 
belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar 
için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde 
insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları 
içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim 
Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta 
yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 
kabul edilen dil sınavlarından minimum 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları 
gerekmektedir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi:07.03.2022 – 21.03.2022 
İletişim Bilgileri: insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907 

 
AKADEMİK 

BİRİM 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

AÇIKLAMA 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
(İngilizce) 

1 Prof. Dr. 

Göğüs hastalıkları alanında 
doçentliğini almış olmak. 
Solunum sistemi ve kronik 
akciğer hastalıkları konularında 
çalışmaları olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Dil ve Konuşma Terapisi 
alanında doktora yapmış olmak. 

 2608/1/1-1 
—— • —— 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 
ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.  

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 
ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.  

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri: 
1.  İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim 

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi. 

 

mailto:insankaynaklari@fbu.edu.tr
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2.  YÖK formatlı özgeçmiş 
3.  Lisans ve lisansüstü diplomalar 
4.  Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir) 
5.  Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
6.  Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 
7.  ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 

olması gerekmektedir) 
8.  YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 

olması gerekmektedir)  
9.  Kimlik Kartı fotokopisi 
10. Bir adet vesikalık fotoğraf  
11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 07.03.2022 
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 21.03.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.03.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 24.03.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.03.2022 
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile 

kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır) 

İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907 
Başvuru Yeri: insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru 

belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 
başvurular değerlendirilmeyecektir.) 
 

AKADEMİK 
BİRİM 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

AÇIKLAMA 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Radyoterapi 1 Öğr. Gör. 
Fizik veya fizik mühendisliği lisans 
mezunu olup, sağlık fiziği alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Diyaliz 1 Öğr. Gör. 
Hemşirelik lisans mezunu olup, 
Hemşirelik Bilimleri alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık 1 Arş. Gör. 
Mimarlık lisans mezunu olmak, 
mimarlık alanında yüksek lisans 
yapıyor veya yapmış olmak. 

 2608/2/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda 
belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (USB olarak)(Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent 
ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir. 

1-Başvuru Formu (Başvuru formuna web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden 
ulaşılabilir.) 

2-Kimlik Fotokopisi, 
3-YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
4-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi) 
3-Doçentlik Belgesi 
4-Yabancı Dil Belgesi (İngilizce Bölümler İçin) 
5-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
6-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
7-Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 adet dosya (CD veya USB olabilir) 
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya 

kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile 
yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

İLK BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2022 
SON BAŞVURU TARİHİ : 21.03.2022 
 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI İLAN ÖZEL ŞART 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Anatomi 

Profesör 

Doçent 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 “Anatomi” alanında Doktora veya Uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi 

Patoloji 

Profesör 

Doçent 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 
“Tıbbi Patoloji” alanında Doktora veya Uzmanlığını almış 

olmak. 
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Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Profesör 1 

“Kadın Hastalıkları ve Doğum” alanında Doçentliğini almış 

olmak. “Üremenin Korunması” alanında bilimsel çalışmaları 

olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve 

yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin 

yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Deri ve Zührevi Hastalıklar” alanında Doktora veya 

Uzmanlığını almış olmak. “Laser ve Radyofrekans” 

tedavilerinde deneyime ve bilimsel çalışmalara sahip olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve 

Çene 

Radyolojisi 

Profesör 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. “Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi” alanında Doktora veya Uzmanlık derecesine sahip 

olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve 

yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin 

yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak. 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Mütercim ve 

Tercümanlık 

Bölümü 

 

Profesör 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

2 

“İngilizce Mütercim ve Tercümanlık”, “İngiliz Dili Eğitimi”, “İngiliz 

Dil Bilimi”, “İngiliz Dili ve Edebiyatı”, “Amerikan Dili ve 

Edebiyatı” alanlarından birinden Lisans, Yüksek Lisans ve 

Doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alanlardan 

doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az birinde 

çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı 

dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak 

esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Profesör 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini “Kimya 

Mühendisliği” alanında almış olmak. “Nanomalzemeler, 

mikroekstraksiyon ve değerli metal tayinleri” konularında 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Profesör 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Matematik 

Mühendisliği”, “Bilişim Sistemleri Mühendisliği”, “Elektrik-

Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği”, “Kontrol Mühendisliği”, “Akıllı Sistemler 

Mühendisliği”, “Endüstri Mühendisliği”, “Yönetim Bilişim 

Sistemleri” bölümlerinden birinden Doktora mezunu olmak ve 

“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği” bölümlerinde 

akademik (bölüm dersi verme) yetkinliğine sahip olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu – İSTANBUL 
www.istun.edu.tr  info@istun.edu.tr 
444 3 788 0850 522 38 90 
yesim.derinpikal@istun.edu.tr (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı) 
serhat.eralp@istun.edu.tr (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı) 
Duyurulur. 
 2510/1/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1-Başvuru Formu (Başvuru formuna web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden 

ulaşılabilir.) 

2-Kimlik Fotokopisi, 

3-YÖK Formatlı Özgeçmiş, 

4-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge ya da e-devletten alınan öğrenim 

belgesi) 

5-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 

6-Lisans Transkripti (Onaylı) 

7-Öğrenci Durumunu Gösterir Belge (Öğrenci Belgesi) 

8-ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi 

10-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

11-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

12-İlan özel şatında tecrübe istenen kadro başvuruları için, tecrübe durumunu gösteren 

resmi belge, 

13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 

(onaylı belge) 

14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden) 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya 

kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet 

üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

SINAV TAKVİMİ 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2022 

SON BAŞVURU TARİHİ : 21.03.2022 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 23.03.2022 

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 25.03.2022 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 28.03.2022 

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. 
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UNVANI 

İLANIN 

ÇIKILACAĞI 

BİRİM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

BAŞVURU 

ŞEKLİ 

ALES 

PUANI 

YABANCI 

DİL PUANI 

SONUÇLARIN 

AÇIKLANACAĞI 

İNTERNET 

ADRESİ 

İLAN ÖZEL ŞARTI 

Araştırma 

Görevlisi 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Teknolojisi 

Bölümü / 

Farmasötik 

Teknoloji 

Anabilim Dalı 

1 
Posta/ 

Şahsen 

70 

(SAY) 
50 www.istun.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu 
olmak. Yüksek Lisans ve/veya 
Doktorasını “Farmasötik Teknoloji” 
alanında yapmış veya yapıyor 
olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 
İngilizce Hazırlık 2 

Posta/ 

Şahsen 

70 

(SÖZ) 
85 www.istun.edu.tr 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 
ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, 
İngilizce Mütercim Tercümanlık 
veya Çeviribilim alanlarının en az 
birinden lisans mezunu olup, Tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 

Araştırma 

Görevlisi 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 
1 

Posta/ 

Şahsen 

70 

(SAY) 
50 www.istun.edu.tr 

Hemşirelik bölümü Lisans mezunu 
olmak. Hemşirelik programlarından 
birinde tezli yüksek lisans 
öğrencisi ya da mezunu olmak. 

Araştırma 

Görevlisi 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

1 
Posta/ 

Şahsen 

70 

(SAY) 
50 www.istun.edu.tr 

“Endüstri Mühendisliği” veya 
“İşletme Mühendisliği” bölümü 
Lisans mezunu olmak. İlgili 
bölümlerde Tezli Yüksek Lisans, 
bütünleşik Doktora ya da Doktora 
öğrencisi olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü-Topkapı Yerleşkesi 
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85   Zeytinburnu- İSTANBUL      
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi-Merter Yerleşkesi  
 Tozkoparan, Haldun Taner Sok. No: 23 Güngören-İSTANBUL 
www.istun.edu.tr 
info@istun.edu.tr 
444 3 788 
0850 522 38 90 
yasemin.kucuktorun@istun.edu.tr (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi-Merter 

Yerleşkesi) 
gulseher.guler@istun.edu.tr (Eczacılık Fakültesi-Topkapı Yerleşkesi) 
enes.dagli@istun.edu.tr (Sağlık Bilimleri Fakültesi-Merter Yerleşkesi) 
Duyurulur. 
 2510/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2022/10)

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.


