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YÖNETMELİKLER

Türkiye Bilimler Akademisinden:

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimler Akademisinde iş mevzuatı

hükümlerine göre istihdam edilecek personelin nitelik, istihdam, çalışma usul ve esaslarını be-
lirlemek ve bunların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimler Akademisinde 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 580 inci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesinin
dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanını,
b) Başkanlık: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığını,
c) Hukuk müşaviri ve avukat: TÜBA’nın iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ya-

pılmasına destek sağlamak, hukuki konular hakkında görüş bildirmek ve TÜBA’nın taraf ol-
duğu davalarda ve icra takiplerinde TÜBA’yı temsil etmek üzere istihdam edilen personeli,

ç) İdari personel: TÜBA’nın yönetim hizmetleri kapsamında sekreterlik, halkla ilişkiler,
arşiv, kütüphane, idari ve teknik işler, bilgi işlem ile personelle ilgili iş ve işlemler gibi hiz-
metleri yerine getirmek amacıyla istihdam edilen arşiv memuru, grafiker, hizmetli, idari uzman,
kütüphaneci, memur, mütercim, programcı, sekreter, şoför, teknisyen ve veri hazırlama kontrol
işletmeni unvanlarındaki personeli,

d) Konsey: Akademi Konseyini,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Personel: TÜBA’da hizmet akdiyle çalışan personeli,
g) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,
ğ) TÜBA çalışma grubu: TÜBA bünyesinde bulunan tematik alanlarda bilimsel faali-

yetler yürüten çalışma gruplarını, 
h) TÜBA Uzmanı: TÜBA’nın özel, mesleki ve teknik bilgi gerektiren işlerini yapmakla

görevli personelini,
ı) Yarışma sınavı: TÜBA’da istihdam edilecek TÜBA Uzmanı, hukuk müşaviri, avukat

ve idari personelin seçimine ilişkin yazılı ve/veya sözlü sınavı,
i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
k) Yönetici: Başkanı, başkan yardımcılarını, Genel Sekreteri ve daire başkanlarını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
TÜBA’nın İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulaması

TÜBA’nın insan kaynakları politikasının amacı ve tespiti
MADDE 4- (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, TÜBA’nın görevlerini etkin ve

verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin
geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

(2) İnsan kaynakları rejimi ve politikası, Başkanın görüşü alınmak suretiyle, Konsey
tarafından belirlenir.

(3) İnsan kaynakları politikasının izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Başkan
sorumludur. Başkan uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin olarak her yıl
aralık ayının sonunda bir rapor hazırlatarak Konseye sunar. Bu raporda, insan kaynakları po-
litikasının uygulanmasına dair bilgiler, uygulamada yaşanılan sıkıntılar ile sorunların çözümüne
ve insan kaynakları politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler yer alır.

TÜBA’nın insan kaynakları politikasının ilkeleri
MADDE 5- (1) TÜBA’nın insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:
a) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendiril-

mesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek.
b) Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak

desteklemek, buna ilişkin sistemler geliştirmek, personelin TÜBA’nın amaçları doğrultusunda
etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, TÜBA’nın hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan
işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak.

c) Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci
içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek.

ç) Personelin TÜBA’ya sadakat ve bağlılığını artırmak, TÜBA’da ortak çalışma bilin-
cinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için TÜBA çalışanları arasında iş birliği ve dayanışmayı
geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, TÜBA’da çalışmayı özendirici hale getir-
mek.

d) Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve
gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak.

e) İstihdam edilecek personelin seçiminde, TÜBA’nın çalışma usul ve esaslarına ilişkin
ilkeler ile görevin gerektirdiği niteliklere/liyakate öncelik vermek, personelin bilgi ve yeterli-
liklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.

f) İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak,
personelin düşünce, görüş ve önerilerini TÜBA yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağla-
mak, bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.

TÜBA’nın insan kaynakları ihtiyacının planlanması
MADDE 6- (1) İnsan kaynakları planlaması, TÜBA’nın hedefleri doğrultusunda, ge-

lecek yıllarda ihtiyaç duyulacak sayı ve nitelikte personelin istenilen yer ve zamanda çalışmaya
hazır/çalışır olmasını sağlamak amacıyla yapılır.

(2) Personel alımına ve politikasına esas olmak üzere, Konsey tarafından her yıl, Baş-
kanın görüşü alınmak suretiyle, gelecek yılların insan gücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı
bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın TÜBA içinden ve/veya dışından hangi
kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır.

(3) İnsan kaynağı ihtiyaç planının hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bu-
lundurulur:

a) TÜBA’nın mevcut yapısının, ortaya çıkacak veya ortaya çıkması muhtemel yeni ih-
tiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı.
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b) TÜBA’nın faaliyet alanının zaman içerisindeki değişimlere göre alması muhtemel
yeni şekli ve bu çerçevede iş hacminde beklenen gelişmeler.

c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, TÜBA’nın personel ihtiyacında gelecek
yıllarda meydana getirebileceği muhtemel değişiklikler.

ç) Gelecek yıllarda emeklilik ve istifa gibi çeşitli nedenlerle TÜBA’da boşalması muh-
temel kadrolar.

d) TÜBA içinde ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiştirme faaliyetleri.
e) Çalışma birimlerinin ihtiyaç ve özellikleri.
f) Personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel

gelişmeler.
g) Bütçe imkânları.
(4) İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması ve karşılanması konusunda, gerektiğinde

diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine gidilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Niteliği ve İstihdam Usulleri

İşe alınmada aranacak genel şartlar
MADDE 7- (1) TÜBA’da istihdam edilecek tüm personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlar aranır. 
Genel Sekreter, daire başkanı ve özel kalem müdürü için aranan özel şartlar
MADDE 8- (1) Genel Sekreter, daire başkanı ve özel kalem müdürü olarak istihdam

edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır: 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği

YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Görev alanı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak.
c) Kamuda en az beş yıl hizmeti bulunmak ve halen kamu personeli olmak.
TÜBA uzmanlığı için aranan özel şartlar
MADDE 9- (1) TÜBA Uzmanı olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel

şartlar aranır:
a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde doktora

derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde yüksek lisans derecesine sahip olup ala-
nında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.

b) Görevin gerektirdiği bir yabancı dilde geçerliliği bulunan YDS’den en az (C) sevi-
yesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip
olmak.

(2) Konsey, başvuru ilanında adaylar için tematik bilimsel çalışma alanı tanımlayabilir
ve görevin gerektirdiği niteliklere göre ilave şartlar belirleyebilir.

Hukuk müşaviri, avukat ve idari personel için aranan özel şartlar
MADDE 10- (1) Hukuk müşaviri ve avukat olarak istihdam edileceklerde aşağıda be-

lirtilen özel şartlar aranır: 
a) Yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK ta-

rafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
(2) İdari personel olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır: 
a) En az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Her kadro için sınav ilanında belirtilen özel şartlara sahip olmak.
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(3) Bu madde kapsamında istihdam edileceklerin son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış KPSS’den sınav ilanında Başkanlıkça belirlenen puan türünden/türlerinden
taban puanı almış olmaları gerekir.

Yarışma sınavı
MADDE 11- (1) TÜBA Uzmanı, hukuk müşaviri, avukat ve idari personel TÜBA ta-

rafından yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenir.
(2) Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre TÜBA tarafından uygun görülecek

zamanlarda ve konularda yapılır.
Sınav ilanı
MADDE 12- (1) Yarışma sınavına katılma şartları, alım yapılacak kadroların unvan ve

sayıları ile öğrenim dalları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler,
yarışma sınavının içeriği, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer hususlar, Konsey kararıyla
belirlenerek TÜBA’nın ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun resmi internet sitesi ile Res-
mî Gazete’de sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

Başvuru ve değerlendirme
MADDE 13- (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belir-

tilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanı-
larak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvu-
rular dikkate alınmaz.

(2) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilen-
dirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik
posta adreslerine veya Başkanlığın resmi internet sitesinde duyuru yoluyla yapılabilir. Bu du-
rumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(3) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir kadro unvanı için ayrı
ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâ-
linde aday sayısı her bir kadro unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının
dört katından fazla olamaz.

(4) KPSS  puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban
puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer
adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(5) TÜBA Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylar, bu pozisyon için aranılan şartlar dik-
kate alınarak sınav ilanında belirtilen puanlandırma yöntemiyle bir sıralamaya tabi tutulur. Ya-
pılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına
çağrılır.

Sınav Kurulu
MADDE 14- (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuç-

larının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen şartlara uygunluğundan Sınav
Kurulu sorumludur.

(2) Sınav Kurulu; Başkan veya Başkanın görevlendirmesi halinde başkan yardımcısı
veya Genel Sekreterin başkanlığında, Konseyce Akademi üyeleri arasından belirlenecek iki
kişi ve Başkanlıkça görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Lü-
zum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman
kişiler Sınav Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek
üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle Başkanlıktan iki yedek üye de belirlenir.

(3) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ka-
tıldıkları sınavda görev alamazlar.
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(4) Sınav Kurulu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(5) Sınav Kurulu sekretarya hizmetleri personel işlerinden sorumlu birim tarafından

yürütülür.
Yazılı ve sözlü sınav
MADDE 15- (1) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik

ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, TÜBA tarafından yapıla-
bileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-
kanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş
puan almış olmak şarttır.

(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,

Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her
biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Sınav Kurulu üyesince
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kul-
lanılmaz. Sözlü sınavdan başarılı sayılmak için Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(3) Giriş sınavında başarılı sayılmak için başarı puanının en az yetmiş olması şarttır.
Sadece yazılı veya sözlü sınav yapılması halinde bu sınavlardan alınan puan başarı puanıdır.
Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik
ortalamasından oluşur.

(4) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit ol-
ması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde
KPSS puanı aranan unvanlarda KPSS puanı yüksek olan, TÜBA Uzmanı için 13 üncü madde-
nin beşinci fıkrasına göre tespit edilen puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma
tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(5) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Kurulu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın
isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir
öncelik hakkı teşkil etmez.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak
teşkil etmez.

(7) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç otuz gün içe-
risinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
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Sözleşme imzalanması
MADDE 16- (1) Personel olarak istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya TÜBA tarafından onaylı örneği; yurt

dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş
diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya TÜBA tarafından onaylı örneği ve noterden
tasdikli tercümesinin aslı veya TÜBA tarafından onaylı örneği.

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin TÜBA ta-
rafından istenen belge.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge.
d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı.
e) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları

hizmet belgesi.
f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
g) TÜBA tarafından talep edilmesi halinde başvuru formu.
ğ) Mal bildirim beyannamesi.
h) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair

yazılı beyanı.
ı) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
i) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
(2) Giriş sınavını kazanan adaylar, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle

birlikte TÜBA’ya müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat
etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel işlerinden sorumlu
birim tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması
için on iş günü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri
belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile iş akdi imzalanmaz.

(3) Giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edileceklerin beş iş gününden az olmamak
üzere verilecek süre içerisinde göreve başlamak için TÜBA’ya müracaat etmesi gerekir.

(4) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asıl olarak yer alanlar ve giriş sınavına
tabi tutulmaksızın istihdam edileceklerden gerekli şartları taşıdıkları tespit edilenler ile iş akdi
imzalanır. Personelle iş akdi imzalamaya Başkan yetkilidir. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü
başka bir makama devredebilir.

(5) İlan edilen kadrolardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görev-
den ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla iş akdi imzalanabilir.

(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış
olanlar iptal edilir.

(7) Giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edileceklerin getirdikleri belgelerden is-
tihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

(8) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin iş akitleri
feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu
görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Göreve başlama ve deneme süresi
MADDE 17- (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.
(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel, sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve

başlamakla mükelleftir.
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(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte göreve başlamayanların
sözleşmeleri Başkanlık tarafından feshedilir.

(4) Personel, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre deneme sü-
resine tabidir.

(5) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, girişimciliği,
çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin kişisel nitelikleri, personel değerlendirme
formu ile personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre dolduru-
larak belirlenir ve nihai değerlendirme ikinci ayın sonunda yapılarak personel işlerinden so-
rumlu birimin teklifi ile Başkan tarafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.

(6) Deneme süresi içinde personel değerlendirmesi;
a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,
b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
d) Personelin görevle bağlantılı kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız,

70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.
(7) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan cari yıl sonuna

kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Dosyaları

Personel kütüğü, sicil numarası, kimlik kartı
MADDE 18- (1) TÜBA’ya ilk defa atanan personele bir sicil numarası verilerek per-

sonel işlerinden sorumlu birimdeki kütüğe kaydedilir. Personele işe başladıktan sonra TÜBA
personel kimlik kartı verilir. TÜBA’dan herhangi bir nedenle ayrılan veya ilişiği kesilen per-
sonel, ilişik kesme belgesi ile birlikte kimlik kartını iade etmek zorundadır. 

Özlük ve sicil dosyası
MADDE 19- (1) İşe alınan her personel için bir özlük dosyası düzenlenir. Ayrıca, gizli

olarak korunması gereken belgeler ile varsa hakkında düzenlenmiş inceleme ve soruşturma ra-
porları sicil dosyasında muhafaza edilir.

Özlük ve sicil dosyasının önemi ve gizliliği
MADDE 20- (1) Özlük ve sicil dosyaları personel işlerinden sorumlu birim yetkilisinin

sorumluluğu altında saklanır. Özlük ve sicil dosyalarını yöneticilerden başkası göremez ve in-
celeyemez. Ancak; Başkanın herhangi bir soruşturma ile ilgili görevlendirdiği kişi veya kişiler
ile denetim personeli ve yargı konusu ihtilaf halinde hukuk müşaviri veya avukat, personelin
özlük ve sicil dosyasını inceleyebilir.

(2) Özlük ve sicil dosyalarındaki bilgiler hakkında, ilgili mevzuatın yetki verdiği mer-
ciler dışında hiç kimseye açıklama yapılamaz. Herhangi bir nedenle TÜBA’dan ayrılanların
özlük ve sicil dosyaları personel işlerinden sorumlu birim tarafından muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşme ücreti ve ödeme
MADDE 21- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesinin

ikinci fıkrası kapsamında Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından belirlenen
ücret dışında personele herhangi bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konu-
lamaz.
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(2) Personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 14 üncü
günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın 14 üncü gününden önce herhangi bir şekilde sona
ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihi takip eden ilk ödeme gü-
nünde yapılır.

(3) Sözleşme ücreti ilgili mevzuatta belirlenen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı
ödenir.

Eğitim programı
MADDE 22- (1) TÜBA personeli, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve ihtiyaca uygun

olarak, usul ve esasları Başkanlıkça teklif edilecek ve Konseyce karara bağlanacak bir program
dâhilinde yılda en az 10 gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(2) Eğitim programında ilgili kurum ve kuruluşlardan azami ölçüde faydalanılır.
Çalışma süreleri
MADDE 23- (1) TÜBA personelinin çalışma saatleri, günde dokuz saat olmak üzere

haftada toplam 45 saattir. Ancak, Başkanlık ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla çalışma
saatlerini belirleme yetkisine sahiptir. Personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine
bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.

Vekâlet
MADDE 24- (1) Genel Sekreter veya daire başkanlarının, izin, hastalık veya geçici gö-

rev gibi nedenlerle görevde bulunamadıkları sürelerde söz konusu görevler, Başkanın uygun
göreceği bir personel eliyle yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanun ve

diğer ilgili iş mevzuatı hükümleri uygulanır.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 26- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaş-

mazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve
standartları belirlemeye ve bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Başkanlık
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27- (1) 20/10/2001 tarihli ve 24559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İdari uzman kadrosuna atanma
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mülga 13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Aka-

demisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine göre araş-
tırıcı olarak istihdam edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görev yapmakta
olanlardan lisans derecesine sahip olup Başkanlıkta en az beş yıl ve üzerinde hizmeti olanlar
idari uzman kadrosuna ilgili mevzuatına göre açıktan atama izinlerinin alındığı tarihten itibaren
yedi gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları ve 7 nci maddede yer alan genel şart-
ları taşımaları halinde atanabilir. Bu personel, iş sözleşmesi imzalandıktan sonra bu Yönetmelik
hükümlerine tabi olur.

TÜBA Uzmanı kadrosuna atanma
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Geçici 1 inci madde kapsamında idari uzman kadrosuna ata-

nanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl içinde dil şartı hariç TÜBA
Uzmanı için aranan özel şartları sağlayanlar Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve/veya
sözlü sınavda başarı göstermeleri halinde TÜBA Uzmanı kadrosuna atanır.

Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı yü-

rütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO 

MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK 

BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik

Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bent-

leri aşağıdaki şekilde; (i) bendinde yer alan “Mesleki faaliyet denetimi: Oda tarafından,

SHKMMB” ibaresi “MFD: Mesleki faaliyet denetimi, Oda tarafından, şirket ve büro” şeklinde

“yetkisi” ibaresi “yetkisinin” şeklinde ve “HKMO tarafından düzenlenen TİP Sözleşmenin kul-

lanılıp kullanılmadığını” ibaresi “SHKMMB’nin HKMO tarafından tanımlanan TİP Sözleş-

meler veya 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen söz-

leşmeyi kullanıp kullanmadığını” şeklinde; (k) bendinde yer alan “Kartı” ibaresi “Belgesi”

şeklinde, “onaylattığı” ibaresi “aldığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) SHKM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Ka-

nunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH’den birini veya bir kaçını ücreti karşılığında,

kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan

ve HKMO’ya yıllık tescilini yaptırmış, vergiye tabii HKM’yi,”

“f) Tescil Belgesi: SHKMMB’nin HKMO’ya ilk kez tescili yapıldığında Oda tarafından

verilen, SHKMMB’nin tescili aktif olduğu süre içerisinde SHKMMH’yi yapmaya yetkili ol-

duğunu belirten  ve hisse sahibi HKM’lerin isimlerinin yazıldığı, şekli ve içeriği Oda Yönetim

Kurulunca belirlenen belgeyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir. 

“r) Çizgisel mühendislik yapılarının etüdü ve projelendirilmesi kapsamında yapılacak

harita üretimi, güzergah belirleme, ölçme ve güzergah tasarım hizmetleri.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“(3) SHKMMH yapmak üzere HKMO’dan Tescil Belgesi almış SHKM’ler, aynı amaç

doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklere ortak olamazlar. Ayrıca;

a) Aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklerde, 

b) Kamu kurum kuruluşlarında ve diğer tüzel kişiliklerde,

HKM olarak çalışamazlar.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“Büroların tescili, yıllık tescil yenileme işlemlerinin yapılması ve kapatılması

MADDE 7- (1) SHKMMH yapmak üzere büroların tescil edilmesinde, yıllık tescil ye-

nileme işlemlerinin yapılmasında ve kapatılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) İlk kayıt için:

1) Tip Başvuru Formu.

2) İlk kaydın yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3) SHKM’nin SGK Hizmet Döküm Belgesi.

4) SHKM adına varsa büro veya şirkete ait HKMO tarafından verilen kapanış yazısı.

b) Yıllık tescil yenileme için:

1) Son alınan Tescil Yenileme Belgesi.

2) Tescil yenileme işleminin yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna

dair belge.

3) SHKM’nin SGK Hizmet Döküm Belgesi.

c) Kapama için:

1) Dilekçe.

2) Tescil Belgesi, Tescil Yenileme Belgesi ve HKMO tarafından verilen kaşe.

3) Vergi Dairesinden kapama yazısı.

ç) Oda kayıtlarında tescili kapatılan büroların yeniden tescil işlemlerinde (a) bendindeki

koşullar aranır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tarafın-

dan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da bir veya birden fazla HKM ile birlikte sadece

TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarının üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları ile” iba-

resi eklenmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “SHKMMB’nin” ibaresi “Şirketin”

şeklinde ve “hissesinin” ibaresi “hissesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Şirketlerin tescili, yıllık tescil yenileme işlemlerinin yapılması ve kapatılması

MADDE 9- (1) SHKMMH yapmak üzere şirketlerin tescil edilmesinde, yıllık tescil

yenileme işlemlerinin yapılmasında ve kapatılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) İlk kayıt için:

1) Tip Başvuru Formu.

2) İlk kaydın yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3) Birden çok ortaklı şirketlerde, hisse sahibi HKM’nin, SHKMMH’den sorumlu teknik

müdür olduğunu da belirten Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Ga-

zetesi.
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4) TMMOB’ye bağlı Oda üyesi ortaklar için ilgili Odadan alınan üye Oda sicil kayıt

belgesi.

5) SHKM’ler adına varsa büro veya şirkete ait HKMO tarafından verilen kapanış ya-

zısı.

b) Yıllık tescil yenilemesi için:

1) Son alınan Tescil Yenileme Belgesi.

2) Tescil yenileme işleminin yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna

dair belge.

3) Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge

veya beyan edilen ortaklık hisse durumunun Odaca tespiti.

4) Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olması hâlinde değişikliğin ya-

yımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

5) TMMOB’ye bağlı Oda üyesi ortaklar için ilgili Odadan alınan üyelik belgesi.

c) Kapama için:

1) Dilekçe.

2) Tescil Belgesi, Tescil Yenileme Belgesi ve HKMO tarafından verilen kaşe.

ç) Oda kayıtlarında tescili kapatılan şirketlerin yeniden tescil işlemlerinde (a) bendin-

deki koşullar aranır.

(2) Kayıt, yenileme ve kapama işlemleri için istenen belgelerin aslı sunulur. Gerekli

olan belgenin sureti veya fotokopisi HKMO yetkilisi tarafından onaylanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“İrtibat bürosu veya şube açılması, tescili ve yıllık tescil yenilemeleri

MADDE 10- (1) Büroların veya şirketlerin irtibat bürosu veya şube açabilmesi ve yıllık

onayı aşağıdaki kurallara göre yapılır.

a) Bürolar için:

1) Bürolar şube açamaz, ancak her büro en fazla bir irtibat bürosu açabilir.

2) İrtibat büroları; büro merkezinin dışında HKMO’nun iznini alarak açılır.

3) İrtibat bürolarında en az bir HKM sürekli çalışmak zorundadır.

4) İrtibat bürosunda ücretle çalıştırılan HKM’ye veya HKM’lere, HKMO Asgarî Üc-

retinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

5) İrtibat bürosunda çalışan HKM için irtibat bürosunun açıldığı ilçe idari sınırları içe-

risinde alınmış ikametgâh belgesi istenir.

6) İrtibat bürosu HKMO’ya kayıt edildikten ve tescili yapıldıktan sonra açılır.

b) Şirketler için:

1) Ana Sözleşmede "Şube veya İrtibat Bürosu açabilir" ibaresi olmalıdır.
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2) Şirketler, şubelerini veya irtibat bürolarını HKMO’nun iznini alarak açabilirler.

3) Şirketler, en fazla şirket ortağı SHKM’nin sayısı kadar Şube veya İrtibat Bürosu aça-

bilirler.

4) Şube veya irtibat bürosunda en az bir HKM sürekli olarak çalışmak zorundadır.

5) Şube veya irtibat bürosunda ücretle çalıştırılan HKM’ye veya HKM’lere HKMO

Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

6) SHKMMB şubesinde çalışan HKM için şubenin açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde

alınmış ikametgâh belgesi istenir.

7) Şube veya irtibat bürosu HKMO’ya kayıt edildikten ve tescili yapıldıktan sonra açı-

lır.

(2) SHKMMB’ler ile birlikte şube veya irtibat bürosunun da yıllık tescil yenilemesi

yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri şubeler ve irtibat büroları için de uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“Tescil ve tescil yenileme ücreti”

“(1) Tescil, yenileme ve tescil belgesi değişim ücretleri her yıl için HKMO Genel Ku-

rulunca belirlenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir. 

“ğ) HKMO Yönetim Kurulu, SHKMMB’lerin kullanacağı kaşenin ebatları, yazı fontu,

büyüklüğü ve içeriğine ilişkin standartları belirler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde

yer alan “işlemi” ibaresi “başvurusu” şeklinde değiştirilmiş aynı bende “Bu tarihten sonra ya-

pılan başvurularda; başvuru tarihinden yıl sonuna kadar geçerli tescil yenileme belgesi verilir.”

cümlesi eklenmiş; aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (ğ) bendinde

yer alan “temsilciliğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya meslekî faaliyet denetimi yap-

makla görevlendirilen harita ve kadastro mühendislerine, il veya ilçe temsilcisine ve/veya yar-

dımcılarına” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı

fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) SHKMMB’lerin talebe bağlı üreteceği işler için, Genel Kurul tarafından belirlenen

maktu TİP Sözleşme belge ücreti ve mesleki faaliyet denetim bedeli her bir SHKMMB için

ayrı ayrı uygulanır. İhaleli işlerde her iş için bir defaya mahsus alınacak olan MFD maktu

ücreti, o işte birden fazla ortak olması durumunda, MFD ücretine her bir ortak başına (birinci

ortak hariç) maktu ücretin yüzde yirmisi eklenerek tek bir ücret şeklinde herhangi bir ortaktan

tahsil edilir.”

16 Mart 2022 – Sayı : 31780                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



“o) SHKMMB’ler ebatları, yazı fontu, büyüklüğü ve içeriğine ilişkin standartları Oda

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kaşeyi kullanmak zorundadır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “Tes-

cil yenileme tarihi olarak başvuru tarihi yazılır.” cümlesi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kaydı askıya alınan SHKMMB’lerin takvim yılı içerisinde tescilini yenilememesi

durumunda takip eden yılın Ocak ayı sonunda HKMO Yönetim Kurulu kararıyla kaydı kapa-

tılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kartı”

ibaresi “Belgesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 

TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz

Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 1 inci maddesinin

ikinci fıkrasında yer alan “gemiler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “12/3/1982 tarihli ve

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki deniz

turizmi araçları ve” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vadesi devam eden poliçelerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen üçüncü şahıs mali

sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını 1/5/2022 ta-

rihine kadar bu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesi gerekir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.” 

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3009 

—— • —— 
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3006 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3008 

—— • —— 
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3017 



16 Mart 2022 – Sayı : 31780 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3010 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3021 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

42 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Diyarbakır Orduevi 

Müdürlüğü ihtiyacı 42 kalem muhtelif cins ve miktar mobilya, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve 

ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca 

gösterilecek yere teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

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

3- Teklifler 28.03.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

6- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    3080/1-1 
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15.000 TOP A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü XVIII. (Denizli) Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 

15.000 Top A4 Fotokopi Kağıdı, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi Kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine ve numunesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek 

yere teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

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

3- Teklifler 25.03.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

6- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    3081/1-1 
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ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüze ait 100.Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 

6.000.000 adet 500 Gr. Rize Turist Çay Poşeti, %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 200,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 06.04.2022 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif veremezler. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2904/1-1 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE  

YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı:2886 
Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Çanakkale 
İhale Tarihi: 21.03.2021 // İhale Saati: 11:30 
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

S.No Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen 

Bedel 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 İntepe 
İb. Dikili 

Ağaç 
3 90 13.373 4.670,353 830 116.292,00 

2 İntepe 
İb. Dikili 

Ağaç 
159 91 7.368 4.354,655 900 117.576,00 

3 Çanakkale 
İb. Dikili 

Ağaç 
26 92 12440 8.880,033 1024 272.795,00 

Toplam: 33181 17.905,041 2754 506.663,00 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr adreslerinde 
temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR4800010000 
72115994785001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 217 22 46 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Sercan 
ERDOĞAN 

    2887/2-2 
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TAŞINMAZ SATIŞI, KİRALANMASI VE 60 ADET SERVİS ARACININ 
KİRALANMASI İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale İli Biga Belediye Başkanlığından: 
1) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 110 ada, 2 parsel üzerindeki 

Kapalı Çarşıda mevcut 1 adet işyeri satışı ve İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel 
üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde mevcut 5 adet işyerinin 01.04.2022 tarihinden 31.12.2022 
tarihine kadar 9 ay süre ile kiralanması, Biga Belediyesi Kapalı Pazaryerindeki Ayakkabı ve 
Tuhafiye Bölümünde bulunan 20 adet peronun tahsisi ile Belediyemiz Meclisinin 01.11.2016 
tarih ve 2016/83 sayılı kararı ile 60 adet servis araçları “S” plaka ihalesi yapılacaktır. 

Gayrimenkullerin satışı, kiralama ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemleri 31.03.2022 
Perşembe günü saat 10:00’da Biga Belediyesi 2.kattaki toplantı salonunda, S Plaka satışına dair 
ihaleler 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü 
arttırma suretiyle 31.03.2022 Perşembe günü Saat:10.30’ da Biga Belediyesi 1. kattaki Meclis 
Salonunda aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde müteşekkil Encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

Söz konusu ihaleler ile ilgili muhammen ve geçici teminat miktarları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Taşınmaza Ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri 

Mahalle Ada/Parsel 
Bağımsız 

Bölüm No 
Taşınmaz m² Cinsi

Muhammen 

Bedel 
Teminat 

İstiklal 110/2 30 36,00 İşyeri 700.000,00 TL 21.000,00 TL 

Kiralanacak Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri 

Sıra No Mahalle Ada/Parsel 
Bağımsız 

Bölüm No 

Taşınmaz 

m² 
Cinsi 

Muhammen 

Kira Bedeli 
Teminat 

1 İstiklal 128/45 125 11,40 İşyeri 400,00 TL 144,00 TL 

2 İstiklal 128/45 190 12,70 İşyeri 500,00 TL 180,00 TL 

3 İstiklal 128/45 192 12,70 İşyeri 500,00 TL 180,00 TL 

4 İstiklal 128/45 193 14,30 İşyeri 600,00 TL 216,00 TL 

5 İstiklal 128/45 196 19,00 İşyeri 800,00 TL 288,00 TL 

Kapalı Pazaryeri Peron Tahsis Listesi 

İştigal Konusu Peron No Muhammen Bedel Teminat 

Ayakkabı ve 

Tuhafiye 

761, 762, 775, 839, 840,958, 959, 960, 961, 962, 979, 

1015, 1016,1017, 1018, 1022, 1045, 1087, 1088, 1089 
14.000,00 TL 5.000,00 TL 

S Plaka Servis Araç İhalesi 

İhale Konusu Peron No Muhammen Bedel Teminat 

“S” Plaka 
17 S 4610 ‘dan 17 S 4649 no.lu plakaya kadar (40 Adet), 

17 S 4677 ‘dan 17 S 4696 no.lu plakaya kadar (20 Adet) 
100.000,00 TL 25.000,00 TL 

2) Gayrimenkul satışı, kiralama ve kapalı pazaryeri peron tahsisi ihalesine katılacaklarda 
aranacak belgeler 

a- Gerçek Kişilerden; 
1- İkametgah belgesi 
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi 
3- Geçici teminat makbuzu 
4- Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname ve 

vekâlet edene ait imza beyannamesi 
5- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı 
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6- Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine katılacaklar için ilave olarak 1 adet vesikalık 

fotoğraf 

b- Tüzel Kişilerden; 

1- Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2022 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi) 

2- Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden 

tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri 

3- Geçici teminat makbuzu 

4- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı 

c) S Plaka İhalesine Katılabilme Şartları ve Belgeleri; 

 1- Başvuru Dilekçesi.  

 2- Nüfus Cüzdan fotokopisi. 

 3- İkametgah belgesi. 

 4- Sabıka Kaydı Belgesi, (Taksirli suçlar hariç sabıka kaydının bulunmaması gerekir) 

5- Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına kayıtlı olması. 

6- 1 adet vesikalık fotoğraf. 

7- İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilir, Tüzel kişiler katılamazlar. 

8- İhaleye katılacak olanların Biga Nüfusuna kayıtlı olmaları şarttır. 

9- Adına kayıtlı S plakası bulunan kişiler ile bunların anne, baba, eş, kardeş ve çocukları 

da ihaleye katılabilirler. 

10- İhaleye katılacak kişilerin adına Biga Belediyesine borcu olmadığına dair Gelir 

Şefliğinden alacakları BORCU YOKTUR yazısı. 

11- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden 

onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

12- İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini Gelir Şefliğinden 500,00 TL bedel 

karşılığı almaları ve teminat bedelini nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırmaları 

zorunludur. 

d) Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan 

gerçek veya tüzel kişileri her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri 

belgeler istenecektir. 

3) İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinde 

görülebilir. 

4) S Plaka ihalesine katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri en geç 30.03.2022 Çarşamba 

günü saat 17:00’ ye kadar dosya halinde Belediye Gelir Şefliğine vermek zorundadır. Saat 17:00’ 

den sonra verilen dosyalar alınmayacaktır.  

5) Kiralama ve tahsis ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. 

Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici 

teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine 

müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi 

gereğince tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler. 

İlan Olunur. 2951/1-1 
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KÖSEKÖY - ESKİŞEHİR HATTININ 2022-2024 DÖNEMİ ELEKTRİFİKASYON 
SİSTEMLERİ BAKIMI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/199338 
İşin Adı : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Köseköy - Eskişehir Hattının 

2022-2024 Dönemi Elektrifikasyon Sistemleri Bakımı 
Hizmet Alımı İşi 

İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org. 
Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve Faks Numarası : 216 337 8214 - 216 337 8214 
c) Elektronik Posta Adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının 
  Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Köseköy - Eskişehir Hattının 

2022-2024 24 Aylık Dönemi Elektrifikasyon Sistemleri 
Bakımı Hizmet alımı İşi 

b) Yapılacağı Yer : 1. Bölge Mıntıkası 
c) Süresi : 2 Yıl (24 Aylık) 
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
    Yeterlik Değerlendirmesinin :  
a) Yapılacağı Yer : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar 

Binası 1. Asma Kat Oda H.Paşa/Kadıköy/İSTANBUL 
b) Tarihi ve Saati : 31.03.2022 - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org. Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 31/03/2022 Tarihine Saat 14:00 kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1. Kat Haydarpaşa İSTANBUL 
yapılacaktır. 

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah. Org. Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 

6- TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
Veznesi Haydarpaşa / İSTANBUL veya banka hesapları; IBAN:TR080001500158007293444639 
TCDD işletmesi 1. Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü hesabı. 

İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 750,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla 
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    3074/1-1 
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AKÜLÜ LOKOMOTİF YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Akülü lokomotif yedekleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

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

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

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 81 - 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

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

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : humeyra.kapsuk@ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2228021 

b) İKN : 2022/222706 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Akülü Lokomotif Yedekleri Mal alımı -  2 Kalem 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellim İşleri Şube Müdürlüğü Ambarı/ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 30.03.2022 Çarşamba günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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

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

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
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belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

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

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

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

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

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır. 

8- Kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. 

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

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 2916/1-1 
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TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR 
Yozgat İli Sorgun Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Agahefendi Mahallesi Eski Buğday Pazarında bulunan 

2696 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz (arsa) 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35 (a) maddesine göre 
Kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

1- a) SATIŞA KONU TAŞINMAZ (ARSA); 

Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Alanı  
(m²) 

Niteliği 
Muhammen 
Bedeli (TL) 

Ödeme şekli 
%3 Geçici 

Teminat Tutarı 
(TL) 

Agahefendi 2696 2 
10.000,68 

m2 
Arsa 30.000.000,00 TL 

1. Taksit  
Peşin (%40) 

2. Taksit  
01.01.2023 (%30) 

3. Taksit  
01.01.2024 (%30) 

900.000,00 TL 

Not: - Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkul KDV den muaftır. 
 - İmar çapı şartname ekindedir. 

2- Satış ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü İhale Biriminden 250,00 TL, bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler 

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale 
saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı bir zarf içerisinde 
teslim edilecektir. 

3- Satış ihalesi: 29/03/2022 Salı günü saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda 
Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır. 

4- İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içerisinde 

idareye sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe). 
1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı 

ve nüfus cüzdanı fotokopisi, 
2) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi. 
3) İmza beyannamesi veya imza sirküleri 
b) Geçici teminat mektubu ( Süresi en az 60 gün olacak) veya geçici teminat mektupları 

dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
Geçici Teminat olarak belirtilen bedel Belediyemiz veznesine ya da Halk Bankası Sorgun 

Şubesi TR490001200978800007000043 nolu iban hesabımıza yatırılabilir. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
d) İdareye borcu olmadığına dair belge, 
1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. 
e) Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan 
5- İhale Dosyasının hazırlanması 
1) İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra 

zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya 
banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 
Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır. 

6- 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 29. maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

    2908/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3075/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3097/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3089/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3098/1-1 

  



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2022 – Sayı : 31780 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3087/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3088/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3088/2/1-1 
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3090/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3082/1-1 

  



16 Mart 2022 – Sayı : 31780 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 

(profesör, doktor öğretim üyesi) alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 

Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 

insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  

Beykoz Üniversitesi 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 

Tel: 0216 912 2252 
Birim Bölüm / Program Aranan Şartlar Unvan Sayı

Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler 
(İngilizce)* 

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanından 
almış olmak ve Amerika, Ortadoğu ve Türk 
Siyasi Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Prof. Dr. 1 

Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce)* 

Psikoloji lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve 
doktora eğitimini Psikoloji alt alanları veya 
ilişkili disiplinler arası alanlardan birinde 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans veya doktora derecesi 
olmak; bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı 
veya bilgisayar donanımı alanlarında çalışmaları 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem 
Araştırması alanından birinde lisans veya 
doktora derecesi olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun Tasarımının ilgili alanlarından 
(Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 
Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, 
Grafik Tasarımı, Animasyon, Çizgi Film 
Animasyon, Radyo Sinema Televizyon, Sinema 
ve Medya, İletişim Bilimleri vb.) birinde doktora 
derecesine sahip olmak, Unity ve/veya Unreal 
Engine oyun motorları ile oyun geliştirme 
alanında uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
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*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 

gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 

aranmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak. 

5. 2 adet fotoğraf. 

6. Nüfus cüzdanı sureti. 

7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 

8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 

9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik 

belgesi 

10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 

yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış 

CD/taşınabilir bellek. 

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım 

olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile 

ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 

1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir 

bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

İLAN BİLGİLERİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 16.03.2022 

Son Başvuru Tarihi : 30.03.2022 

 3050/1-1 
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Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çankırı ili Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav 

ve Atama Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 

derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 

belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri 
GİH 12 1 

* Ortaöğretim Kurumlarından 

(Lise ve dengi ) okullarından 

mezun olmak. 

*En az C sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek P94 
En az 

60 Puan 

1 Şoför GİH 12 1 

* Ortaöğretim Kurumlarından 

(Lise ve dengi ) okullarından 

mezun olmak. 

*En az C ve D sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek/ 

Kadın 
P94 

En az 

60 Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş İtfaiye Eri ve Şoför kadrosu için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

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

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

olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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

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

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

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

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

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

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

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

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

bulunmamak, 

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

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu 

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

kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) İtfaiye Eri kadrosu için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 

şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre 

İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve 

çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı 

ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce 

yapılacaktır. 

d) İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 

e) İtfaiye Eri kadrosu için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

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

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C ve D veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Sınava girmek isteyen adaylar, www.cardakli.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin 

edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 

a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

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

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

kurumumuzca tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir), 

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 

ı) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir 

kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 

İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda 

veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine 

kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 25.04.2022 - 27.04.2022 tarihleri arasında; 

a) Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.cardaklı.bel.tr internet adresine 

gönderilebilecektir. Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Nevzat Ayaz Mah. İstasyon Cad. 

No: 25 Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ÇANKIRI adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek 

başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 
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b) İtfaiye Eri kadrosuna başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

c) Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır. 

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; itfaiye eri kadrosu 

için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır. 

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

çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesine müteakip 10/05/2022 Belediyemizin resmi internet sayfasından 

(http://www.cardakli.bel.tr) ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

düzenlenecektir. 

e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

f) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Sözlü ve uygulamalı sınav 17.05.2022 tarihinde, Başkanlığımız Hizmet Binasındaki 

adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavlar saat 09:00’da başlayacaktır. Uygulamalı sınav ise aynı gün 

saat 14.30’da Çardaklı Belediye Başkanlığı İdari Hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü ve 

uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 

• Sözlü sınav; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
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7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

İtfaiye Eri Kadrosu Sınavında Değerlendirme: 

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; 

● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır. 

c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı 

sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 

belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

Memur kadroları sınavında değerlendirme; 

e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro 

unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 

toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 

verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

f) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan yazılı sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

İtfaiye eri ve diğer memur kadrolarına başvuran Adayların atanmaya esas başarı 

puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı 

puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da 

yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin (http://www.cardakli.bel.tr) 

internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 2892/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde 
belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 
inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 
Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi 16.03.2022 

Son Başvuru Tarihi 30.03.2022 

 

Akademik 

Birim Adı 

Bölüm / Anabilim Dalı / 

Program Adı Ve Eğitim Dili 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 

Finansman Bölümü, 

Uluslararası Ticaret ve 

Finansman Programı 

(İngilizce) 

Profesör 1 

Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları 

alanında doçentliğini almış olmak. Doçentlik 

unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık 

bulunan profesörlük kadrosu ile aynı alanda 

bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü, 

Hemşirelik Programı 

(Türkçe) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 

Halk sağlığı hemşireliği veya çocuk sağlığı ve 

hastalıkları hemşireliği alanlarından birinde 

doktora derecesine sahip olmak veya tıp fakültesi 

mezunu olup uzmanlığını aile hekimliği alanında 

almış olmak. İlgili alanlardan birinde bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü, 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Programı 

(Türkçe) 

Doçent 1 

Eğitim psikolojisi alanında doçentliğini almış 

olmak. Alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları 

olmak. 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent/ 

Profesör 

2 

Doktora öğrenimini “özel eğitim” alanında 

tamamlamış olması. Çok engellilerin eğitimi, 

görme engelliler eğitimi, işitme engelliler eğitimi, 

konuşma engelliler eğitimi, otistik engelliler eğitimi, 

özel yetenekliler eğitimi, zihin engelliler eğitimi 

alanlarından birinde bilimsel çalışmaları ve 

yayınları olması. 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü, 

Medeni Usul ve İcra İflas 

Hukuku Anabilim Dalı 

(Türkçe) 

Profesör 1 

Medeni usul ve icra iflas hukuku alanında 

doçentliğini almış olmak. Doçentlik unvanını 

aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan 

profesörlük kadrosu ile aynı alanda bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent/ 

Profesör 

1 

Elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik 

mühendisliği ve elektronik haberleşme 

mühendisliği alanlarından birinde doktora 

derecesine sahip olmak. Elektromanyetik, 

mikrodalga ve anten teknolojileri uzmanlık 

alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent/ 

Profesör 

1 

Elektrik mühendisliği ve elektrik-elektronik 

mühendisliği alanlarından birinde doktora 

derecesine sahip olmak. Elektrik enerjisi ve güç 

sistemleri, elektrik makineleri ve enerji dönüşümü 

uzmanlık alanlarından birinde bilimsel çalışmaları 

ve yayınları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik 

mühendisliği ve elektronik haberleşme 

mühendisliği alanlarından birinde doktora 

derecesine sahip olmak. Gömülü sistemler, 

sayısal tümleşik devre tasarımı, kriptografik 

algoritmalar ve donanım tasarımı uzmanlık 

alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. 

 
Genel Şartlar 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip 

olunması, 
2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 
5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması, 

6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 
tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 
Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 
“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 
1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro 
unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) 
bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve 
iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği 
belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak barkotlu belge, 
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5. e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge 

verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil 

kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge, 

6. Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet 

uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-devlet üzerinden alınamayan mezuniyet 

belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter 

tasdikli sureti. 

7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 

85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 

kabul edilen sınav sonuç belgesi, 

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:  

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash 

Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz 

Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir. 

Evrak Teslim Adresi: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri 

Bakırköy 34158 İstanbul 

İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41 

 2931/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 

karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı 

yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen 

belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve 

eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) 

İlan Tarihi : 16.03.2022 

Son Başvuru Tarihi : 30.03.2022 

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 01.04.2022 

Giriş Sınavı Tarihi : 05.04.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 07.04.2022 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr  

Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle 

Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral) 

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / Rektörlüğe Bağlı Bölüm / MYO 

Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.) 

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri: 

1.Sağlık Bilimleri Fakültesi İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Şirinevler 

Yerleşkesi Adresi: E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul. 

2.Mühendislik Fakültesi İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi 

Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 
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İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Akademik 

Birim Adı 

(Başvuru Yeri) 

Bölüm / Anabilim Dalı 

/ Program Adı Ve 

Eğitim Dili 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

ALES 

Puan 

Şartı 

Türü 

ALES 

Puan 

Şartı 

YDS / 

Eşdeğeri 

Puan Şartı 

Özel Şartlar 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü, 

Hemşirelik Programı 

(Türkçe) 

Arş. Gör. 1 SAY 70 50 

Hemşirelik Bölümü Lisans 

Mezunu Olmak. Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Halk Sağlığı 

Hemşireliği ve Hemşirelik 

Esasları Alanlarından 

Birinde Tezli Yüksek Lisans 

Yapıyor Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü, 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Programı 

(İngilizce) 

Arş. Gör. 2 SAY 70 50 

Bilgisayar Mühendisliği 

Lisans Mezunu Olmak. 

Aynı Alanda Tezli Yüksek 

Lisans Eğitimine Devam 

Ediyor Olmak. 

Genel Şartlar:  
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir. 
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

4. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması 
Gerekmektedir. 

5. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
6. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış 

olması, 
7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv 

kayıtlarının bulunmaması, 
8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
9. Müracaat edecek adayların sınavların aynı gün yapılacak olmasından dolayı tek bir 

kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki 
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (birden fazla kadro ilanı olması durumunda) 

Muafiyet: 
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
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2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 

kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 

aranmaz. 

İstenen Belgeler: 

1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm 

Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-

Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi 

Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı 

Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES 

Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.) 

2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, 

Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta 

Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya 

Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 

4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV) 

5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)  

6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci 

Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin 

Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen 

Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip 

İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından e-Devlet Üzerinden 

Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,) 

7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri, 

8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi. (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten 

itibaren beş yıl için geçerlidir.) 

9. YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen 

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, 

10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu 

Belirten e-Devletten Alınacak Belge, 

11. e-Devletten Adli Sicil Sorgulaması Yapılarak Alınacak, Resmi Kuruma Hitaben, 

Belge Verilme Nedeni Diğer Seçilerek Üniversitemize İbraz Edilmek Üzere “Adli Sicil Kaydı” 

Ve “Arşiv Sicil Kaydı” Bulunmadığını Gösterir Barkotlu Belge, 

12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim 

Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri, 

13. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Ve Alanında Gereken Süre 

Kadar Ders Verme Deneyimini, Unvanını Ve Kıdem Süresini Gösterir Çalışılan Yerlerden 

Alınacak Onaylı Çalışma Belgesi.  

14. Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/03/2022 Tarihli ve 2022/640

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/80, K: 2021/99 Sayılı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


