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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet
gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin görevde
yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden
5 inci maddede belirtilen unvanlara atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha
alt düzeydeki görevleri,
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b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
ç) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,
d) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı

yazılı ve sözlü sınavı,
f) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-

zeydeki unvanlardan teşekkül eden grupları,
g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil ol-

mak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre he-
saplanacak süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
h) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden en az ortaöğre-

tim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanacaklar için ya-
pılan yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan
hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve unvanlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları

ve unvanlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şef.
b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.
c) İdari Hizmetler Grubu;
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur,

veznedar, tahsildar, icra memuru.
2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.
ç) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Hizmetli, aşçı.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiş-

tir:
a) Mühendis, mimar, istatistikçi, programcı, mütercim, çocuk gelişimcisi, hemşire, tek-

niker ve teknisyen.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara görevde yükselme suretiyle

atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç ol-
mak üzere Başkanlıkta en az bir yıl çalışmış bulunmak ve yapılacak görevde yükselme yazılı
ve sözlü sınavlarında başarılı olmakla birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şef unvanına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve en az üç yıl hizmet süresi bulun-

mak,
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2) Görevde yükselme sınavına son başvuru tarihi itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi
ve şoför unvanları ile yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki unvanlarda bulunmak,

b) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İstatistikçi unvanında bulunmak veya programcı unvanında en az dört yıl hizmet sü-

resi bulunmak,
3) Görevde yükselme sınavına başvuru tarihinin son günü itibarıyla son beş yıl içeri-

sinde YDS/e-YDS’den en az elli puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve ulus-
lararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini
belgelemek,

c) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur,
veznedar, tahsildar veya icra memuru unvanlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför unvanları ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil

unvanlarda görev yapan personelin en az beş yıl hizmet süresi bulunmak,
ç) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil unvanlarda en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,
5) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hiz-

metlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak,
d) Şoför unvanına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil unvanlarda en az iki yıl hizmet süresi bulunmak,
3) (D) veya (D1) tipi sürücü belgelerinden birine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 7- (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda, yapılacak unvan değişikliği

yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmakla birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:
a) Mühendis, mimar ve istatistikçi unvanlarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Mütercim unvanına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim-tercümanlık veya

ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS/e-YDS’den en az doksan puan

almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye
sahip olmak,

c) Çocuk Gelişimcisi unvanına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
ç) Programcı unvanına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk

bölümlerden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakan-
lığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
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d) Tekniker unvanına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden

mezun olmak,
e) Teknisyen ve Hemşire unvanlarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun ol-

mak,
gerekir.
(2) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla

ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile

Atamaya İlişkin Esaslar

Sınav usul ve esasları
MADDE 8- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü olmak

üzere iki aşamada yapılır.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle üst görevlere atanacakların yazılı

ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.
(3) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları ilanda belirtilen son

başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.
(4) Sınav sonuçları, yalnızca sınav açılan unvan için geçerlidir.
(5) Sınav sonuçları, aynı düzey görev için altı aylık süreyi aşmamak üzere yapılacak

müteakip sınava kadar geçerlidir.
(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının konuları Başkanlık tarafından

belirlenir.
(7) Unvan değişikliği sınavlarının konu başlıkları görev alanları ve atama yapılacak

görevin niteliğine ilişkin konulardan belirlenir.
(8) Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte Bakanlık birimleri hariç başka kurum-

larda geçici görevli olanlar, bu durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınavlara katılabilirler.
Sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 9- (1) Sınav duyurusunda; atama yapılacak kadro unvanı, kadro sayısı ile

yeri, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, başvuru şekli, son başvuru tarihi, sınavın hangi usulde
yapılacağı ve sınava katılma şartlarına yer verilir.

(2) Sınav duyurusu, Personel Daire Başkanlığınca yapılır.
(3) Sınav duyurusu, yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Başkanlık internet si-

tesinde ilan edilir.  Duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birine başvurulabilir.
(4) Son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre on beş iş gününden az ola-

maz. Sınav başvuruları, sınava katılacak personelin görev yaptığı birime yapılır. Başvurular,
ilgili birimlerce son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden veya postayla Personel
Daire Başkanlığına gönderilir. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda
da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta
olanların başvuruda bulunmaları ve sınavlara katılmaları mümkündür.

(6) Aday memur statüsünde bulunanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli
ve Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına
başvuruda bulunamazlar.

(7) Sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alın-
mazlar. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
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Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 10- (1) Sınav kurulu, Başkanlık Makamı onayı ile Personel Daire Başkanının

başkanlığında, başkan dahil en az beş asıl üyeden teşekkül eder. Sınav kurulunda yeteri kadar
yedek üye görevlendirilir. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır. Gerekmesi ha-
linde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olan unvanlar için oluşturulan
sınav kurulları, sınav sorularının hazırlanması, sınavların yapılması veya yaptırılması, başarı
listesinin düzenlenmesi,  sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sı-
navlara ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir.

(3) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına
eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit
edilmesi halinde, sınav kurulu üyeliği sona erdirilir ve yerine yedek üye veya üyeler görevlen-
dirilir.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğre-
nim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) İhtiyaç duyulması halinde sınav kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından üye
görevlendirilebilir.

(6) Sınav kurulları, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Kararlarda çe-
kimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek
zorundadırlar.

(7) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.
Yazılı sınav
MADDE 11- (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlıkça yapılabileceği gibi Baş-

kanlık tarafından gerek görülmesi halinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine
ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı
veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler
dâhil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

Yazılı sınav sonuçları ve duyurulması
MADDE 12- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları yüz tam puan

üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının sonuçları, Başkanlık internet

sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
Sözlü sınav
MADDE 13- (1) Sözlü sınav Başkanlıkça yapılır.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarında başarılı olan ve sözlü

sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Personel Daire Başkanlığınca belirlenen bir tarihte sözlü
sınava çağrılır. Sözlü sınav yeri Personel Daire Başkanlığınca belirlenerek Başkanlık resmi in-
ternet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bil-
dirilir.

(3) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayı-
sının iki katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sı-
nava çağrılır.

(4) Sözlü sınava katılan aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
(5) Sınav Kurulu, dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda, Sınav Kurulu baş-
kanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Sınav Kurulunun
başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın
sözlü sınav puanıdır. Sözlü sınavdan geçmek için, Sınav Kurulu üyelerinin verdiği puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Başarı puanı
MADDE 14- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı sayıla-

bilmek için yazılı sınavında yüz üzerinden en az altmış, sözlü sınavında yüz üzerinden en az
yetmiş puan alınması şarttır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması
esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adayların sayısı
atama yapılacak kadro sayısından fazla ise sınav kurulu, adayları en yüksek başarı puanından
başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl olarak
belirler. Sınav ilanında yer verilmesi halinde asıl aday sayısı kadar personeli de yedek olarak
belirleyebilir. Sınav sonuçları, Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle du-
yurulur ve ayrıca ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Başarı puanına göre yapılan sıralama neticesinde, başarılı sayılan son sıradaki adayla
aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bunlardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
başarı sıralamasında öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere

başarı sıralaması belirlenir.
(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak sıralamaya giremeyen adaylar için mük-

tesep hak teşkil etmez.
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlar sırasında aşağıdaki du-

rumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır:
a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına

belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların
sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında gerekli yasal
işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16- (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçla-

rına yazılı olarak itiraz edebilirler. Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını
müteakip, sınav kuruluna, en geç beş iş günü içinde yapılır.

(2) Sınava itiraz başvuruları yedi iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenerek kesin
olarak karara bağlanır ve itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Yapılan yazılı sınavlarda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararı
uyarınca soruların iptal edilmesi halinde, iptal edilen sorular sınava katılan tüm adaylar tara-
fından doğru cevaplandırılmış sayılır.
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Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük

dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süre-
sinden az olmamak kaydıyla aynı düzey görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar, dava
konusu sınav belgeleri ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

Atama esasları
MADDE 18- (1) Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananların atamaları üç ay içe-

risinde sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.
(2) Atama onaylarının, ilgili birime intikal ettiği tarihten itibaren en geç on beş iş günü

içinde ilgililere tebliğ edilerek, görevlerinden ayrılmaları sağlanır.
(3) Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlardan, atanma şartlarını taşımadıkları

sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzakta
bulunanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(4) Ataması yapılıp da süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini
talep edenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları
sona erer.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca atamaları iptal edilenler hiçbir hak talep edemez.
(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlar atandıkları

il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, izinli sü-
relerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurma-
yanların yer değiştirme suretiyle atanmaları, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul
etmeleri halinde yapılabilir. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana
tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkün-
dür. Bu şekilde atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak
zorundadırlar. Atama yapıldıktan sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar, boş kadro ve hizmet
ihtiyacı bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler.
Mazeret halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

(7) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, Başkanlıkça belirlenmiş olması kaydıyla yedekler arasından başarı sı-
ralamasına göre atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar

Hizmet grupları ve unvanlar arası geçişler
MADDE 19- (1) Sınavsız atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur,

veznedar, tahsildar, icra memuru unvanları arasında 6 ncı maddede belirtilen şartlar aranmak-
sızın sınavsız geçiş yapılabilir.
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b) Atanılacak unvanın gerektirdiği şartları taşımaları kaydıyla koruma ve güvenlik gö-
revlisi ile şoför unvanları arasında sınav yapılmaksızın geçiş yapılabilir.

c) Personel, talepte bulunması durumunda, daha önce bulundukları unvanlara veya daha
alt unvanlara sınavsız atanabilir.

ç) Mesleğe, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle 26/12/2009 tarihli ve 27444
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında alınan ve
yeterlik sınavında başarılı olarak gelir uzmanı kadrosuna atananlar, talepte bulunmaları ve bu
unvanı öğrenim durumları itibarıyla kazanmış olmaları şartıyla mühendis veya istatistikçi un-
vanlarına atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, sınav
şartı aranmaksızın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen öğrenimle ihraz
edilen unvanlara atanabilir.

Zorunlu unvan değişimi
MADDE 20- (1) Adli veya idari soruşturma ya da teftiş veya denetim sonucunda dü-

zenlenen raporlara istinaden veya sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar,
daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilir.

(2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını kaybeden
koruma ve güvenlik görevlileri, önceki unvanlarına veya diğer şartları taşımak kaydıyla aynı
düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara atanır. Bu şartları yeniden kazananlar eski
unvanlarına atanabilirler.

(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre sürücü belgesi iptal edilen veya iki aydan fazla süreyle geçici olarak veya
tedbiren alınan şoförler, önceki unvanlarına veya diğer şartları taşımak kaydıyla aynı düzeyde
ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara atanır.

Naklen atamalar
MADDE 21- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daire tabibi, hemşire, mühendis,

mimar, çözümleyici, istatistikçi, mütercim, tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri ha-
zırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli
unvanlarında görev yapanlar, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları ve Başkanlık
tarafından uygun görülmesi halinde aynı unvanla naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında nak-
len atama yapılamaz:

a) Genel şartlar;
1) Başvuru tarihi itibarıyla askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az üç, en fazla on

iki yıl hizmeti bulunmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla daire tabibi unvanına atanacaklar için kırk, diğer unvanlar

için otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
3) Adli veya idari bir ceza almamış olmak,
b) Özel şartlar;
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve veznedar un-

vanlarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli unvanlarına atanabilmek için en az

lise veya dengi okul mezunu olmak,
gerekir.
(2) Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yap-

makta iken 16/5/2005 tarihinden sonra başka kamu kurum ve kuruluş kadrolarına naklen atanan

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2022 – Sayı : 31795



personel, adli ve idari ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Baş-
kanlıkta görev yaptıkları unvanlara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara
naklen atanabilirler.

Kazanılmış haklar
MADDE 22- (1) Başkanlık teşkilatında bu Yönetmelikte sayılan unvanlara asaleten

atanarak görev yapmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Engellilerin sınavı
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin şartları taşıyan ve atanıla-

cak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavları esnasında gerekli tedbirler alınır
veya alınması sağlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24- (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir

İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşımaları halinde, bu Yönetmeliğin
6 ncı maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Hizmet ve destek alanları: Küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sek-
törlerinde katılımcı veya katılımcının kiracısı olarak faaliyet gösterilen alanları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(aa) ve (dd)” ibaresi “(aa), (dd) ve (ee)”
olarak değiştirilmiştir. 

“ee) Hizmet ve destek alanlarına ilişkin prensipleri belirlemek.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Hizmet ve destek alanı oluşturulmasına ilişkin plan tadilatları, OSB’nin teklifine

istinaden mülkiyeti OSB, katılımcı ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerden yapılır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel

yerleşim planı, tescil bildirimi” ibaresi  “değişiklik dosyası” olarak  değiştirilmiş, dördüncü
fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak  yapılaşmış parsellerin ifrazı sonucu oluşacak yeni parsellerde mevcut yapılar nedeniyle
imar planında belirtilen geri çekme mesafelerinin sağlanamaması durumunda; ifraz hattının
her iki tarafında çevre yeşili mesafesi ve 5 metre ring yolu sağlanmalıdır. Fiziki durum veya
proses gereği imkansızlığın olması halinde çevre yeşili mesafesi 2 metreden az olmamak kay-
dıyla daha dar bırakılabilir. Bu durum vaziyet planı ile gösterilir.”
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“(5) Ortak kullanım alanı ile hizmet ve destek alanı parsellerinde tevhit ve ifraz işlem-
lerine ihtiyaç duyulması durumunda, gerekçeli yönetim kurulu kararı ile tevhit ve ifraz işlemleri
yapılabilir. Hizmet ve destek alanı parsellerinde minimum ifraz şartı 3000 m2’dir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu,
arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek
üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Bunun dışında destek üni-
telerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut beşinci ve altıncı fıkralar aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir. 

“(4) Parsel tahsis hakkı;
a) Tahsis yapılan gerçek kişinin veya şirketin ortaklık paylarının tamamı kendine ait

olan şirketine,
b) Tahsis yapılan gerçek kişinin ölümü halinde varislerine,
c) Tahsis yapılan şirketin tasfiyesi halinde şirketin ortaklarına,
ç) Tahsis yapılan şirketin, 6102 sayılı Kanun kapsamında devralma şeklinde veya yeni

kuruluş şeklinde birleşmesi ya da tam veya kısmi bölünmesi halinde; bölünmenin veya birleş-
menin ticaret siciline tescilini müteakip devralan şirkete,

d) Tahsis yapılan şirketin, tür değişikliği halinde yeni türe dönüştürülen şirkete
devredilebilir.”
“(5) Kısmi bölünmede, devralan şirketin ortaklık paylarının tamamının bölünen şirkete

ya da bu şirketin ortaklarına ait olması zorunludur. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup ol-
madığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.

(6) Tahsis hakkının devrinde Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde belirtilen sürelerin he-
saplanmasında ilk parsel tahsis tarihi esas alınır.

(7) Katılımcının mülkiyetindeki taşınmazlar yatırım finansmanı sağlanması amacıyla
kredi alacaklısı kuruluşa, gayrimenkul yatırım fonuna, gayrimenkul yatırım ortaklığına, varlık
yönetim şirketine ve varlık kiralama şirketine devredilebilir.”

“(8) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katı-
lımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde;
Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde
öngörülen niteliklere sahip alıcılara, gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı,
varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketine veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir.
Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

(9) Kredi alacaklısı kuruluş veya gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım or-
taklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketi satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin
kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içe-
risinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “OSB yapım”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, müşavirlik, mal ve hizmet alımı” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 3658 

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

 
 3657 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2022 – Sayı : 31795 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3638 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6 KISIM 54 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

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

Koordinatörlüğü ihtiyacı 6 Kısım 54 Kalem Cihazının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

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

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 11.04.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen teklifler daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

kapsamındadır. 

 3667/1-1 
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HİDROKLORİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN  : 2022/303666 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 64.500 Kg (64,5 Ton) Hidroklorik Asit 

b) Teslim yeri : Yüklenici deposu. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren, ilgili Şeker Fabrikalarımız tarafından 

belirlenen sevkiyat programına göre, her bir Fabrikanın 

ihtiyacı Hidroklorik Asit’in % 50’lik bölümü 2022 

Ağustos ayı içerisinde, kalanı ise en geç 2022 Eylül ayı 

sonuna kadar. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2022 Pazartesi günü, saat 14:00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 11/04/2022 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    3661/1-1 
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BANT KONVEYÖR VE REDÜKTÖR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Bant konveyör ve redüktör yedekleri temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  
a)Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  
b)Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 Zonguldak 
c)Telefon ve Faks Numarası 0372 259 47 67 – 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının  
Görülebileceği ve Satın  
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 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 ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/  
Hizmetin 

 

a)Dosya No 2224034 
b)IKN 2022/293822 
c)Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı –Bant Konveyör ve Redüktör yedekleri –  

5 Kalem 
ç)Teslim Yeri / İşin  
Yapılacağı Yer 

TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / 
Merkez - Zonguldak 

d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3-İhalenin   
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b)Tarih ve saati 19.04.2022 Salı günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2022 – Sayı : 31795 

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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7 Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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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, Bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Teknik şartnamede 4. ve 5. Kalemler birbirleri 

ile eş çalışmaktadır. Eş çalışan malzemeler aynı firmaya sipariş verileceğinden, eş çalışan 
kalemlerin hepsine birim fiyat teklifi verilecektir. Eş çalışmayan kaleme 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. 3569/1-1 
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KAYAŞ-KAYSERİ ARASI 96’LIK F/O ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI, UYGUN 
OLMAYAN EKLERİN TAMİRİ VE HAT BOYU KABLO GÜZERGÂH 

HARİTALARININ ÇIKARILMASI İLE BAKIR KABLO EKLERİNİN  
YENİLENMESİ İŞİ (HİZMET ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/262438 
İşin Adı : 2. Bölge Müdürlüğü Kayaş-Kayseri Arası 96’Lık F/O 

Ölçümlerinin Yapılması, Uygun Olmayan Eklerin 
Tamiri ve Hat Boyu Kablo Güzergâh Haritalarının 
Çıkarılması ile Bakır Kablo Eklerinin Yenilenmesi İşi 
(Hizmet Alımı) 

İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE 

STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 8741-520 8771 - 312 520 8161 
c) Elektronik Posta Adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının 
 Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin   
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYAŞ-KAYSERİ ARASI 

96’LIK F/O ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI, UYGUN 
OLMAYAN EKLERİN TAMİRİ VE HAT BOYU 
KABLO GÜZERGÂH HARİTALARININ ÇIKARILMASI 
İLE BAKIR KABLO EKLERİNİN YENİLENMESİ İŞİ 
(HİZMET ALIMI) 

b) Yapılacağı Yer : KAYAŞ - KAYSERİ HAT KESİMİ 
c) Süresi : 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜ 
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
    Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL 

VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU 
b) Tarihi ve Saati : 20.04.2022 - 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
5- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

6- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
bürosuna 20.04.2022 saat:11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

7- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    3499/1-1 
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KAT KARŞILIĞI BİNA YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çankırı İli Şabanözü Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- İhale Konusu: Aşağıda bilgileri verilen bir adet işin, kat karşılığı bina yapım 

ihalesidir. 

Sıra 
No 

Mevkii 
Ada / 
Parsel 

Arsa 
Alanı 
(m²) 

İmar 
Durumu 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 
(%3) 

İhale Tarihi – 
Saati 

1 
Cumhuriyet 
Mahallesi 

210/26 1.578,14 
Bitişik 
Nizam 
5 Kat 

21.672.180,00 650.166,00 
12.04.2022 – 

11:00 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat 
karşılığı bina (işyeri/konut) yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, 
Şabanözü Belediyesi Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak 
edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 12.04.2022 Salı günü ihale 
saati olan 11:00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak 
posta ile Yazı İşleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla 
yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Yazı İşleri 
Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş için ihale 
şartname bedeli 500,00-TL (BeşYüzTürkLirası) olup, Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri 
Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu şartname bedelinin 
makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5- İhalenin muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve esasları: Yukarıdaki 
tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel 
kişilerin, yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri 
gerekmektedir. Teminatlar Belediyemiz hesabına yatırılabilir ya da Banka teminat mektubu 
verilebilir.  

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş 
olan bağımsız bölümlerin, tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu 
devirleri yapılacaktır. 

Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:  
a-Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu,  
b-İhale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair makbuz, 
c-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ve tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon 

ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazılmış şartnameler, 
d-Yer Görüldü belgesi, (Şabanözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.) 
e-Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
f-Şabanözü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur yazısı 

(İhale ilan tarihinden sonra alınmış)    
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g-Gerçek kişiler için kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odası 
Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküsü, 

h-Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel 
kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname ile imza sirküleri,  

i-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliklerin her 
birinin (g) ve (h) maddelerindeki belgeler,  

j-Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 
tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,  

k-Muhammen bedelin %20 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibari ile geçerli olan 3B 
sınıfı üst yapılar son on yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait veya istekli adına özel veya kamu 
bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış İş 
Bitirme belgesi (tutanağı) sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına 
tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

l-F1 sınıfı ve üstü YAMBİS numarasına sahip müteahhitler ihaleye katılabilecektir. 
Madde 8- İhale İlanı Hakkında: Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı 

bina yapım ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp 
yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

 3573/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığından: 

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NE AİT YAKINCA MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET 
TAŞINMAZIN SATIŞI İŞİ 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 1232 parselde bulunan           
1 Adet Taşınmazın 02.03.2022 Tarih ve 20582433-301.05.67 sayılı Yeşilyurt Belediyesi Meclis 
Kararıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile taşınmaz satışı 
yapılacaktır. 

Sıra 
No 

Satışı 
Yapılacak Yer 

Yüz 
Ölçümü 
( m2 ) 

m2 
Bedeli 
(TL) 

Toplam 
Muhammen 

Bedel 

Geçici 
Teminat 
Tutarı 

İhale Tarih 
ve Saati 

Şartname 
Ücreti 

1 

Yeşilyurt 
İlçesi Yakınca 

Mahallesi 
1232 parselde 

bulunan 1 
Adet 

Taşınmazın 

30.000 
m2 

600,00 
TL 

18.000.000,00 
TL 

540.000,00 
TL 

14.04.2022 
11:00 

250,00 TL 

28.03.2022 tarihli ve 31792 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ihale 
ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 
 3694/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3680/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3681/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3682/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3683/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3713/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3714/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3715/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3716/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3717/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3718/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3719/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3720/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3723/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3723/2/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3722/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 

 
10 Mart 2022 tarihli ve 31774 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ihalelere katılmaktan yasaklama kararı yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 3644/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 

 
10 Mart 2022 tarihli ve 31774 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ihalelere katılmaktan yasaklama kararı yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 3644/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3704/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3688/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3689/1-1 
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3690/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3668/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İlinde faaliyet gösteren 201 nolu izin belgesine sahip Güntest İnşaat Beton ve 

Çelik Yapı Malzemeleri Test Laboratuvar Gıda Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 
inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine 
son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları 
Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde 
bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci 
fıkrası gereği Güntest İnşaat Beton ve Çelik Yapı Malzemeleri Test Laboratuvar Gıda Tekstil 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olan Hasan AKIN, İbrahim Aytaç YAKAR ve Özkan 
PAMUK’un üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir 
görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği Güntest İnşaat Beton 
ve Çelik Yapı Malzemeleri Test Laboratuvar Gıda Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 
deney yapan eleman Aşkın AKIN’ın üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 
09.03.2022 tarih ve 605/10 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 24.03.2022 tarih 
ve 3297555 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3612/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İlinde faaliyet gösteren 96 nolu izin belgesine sahip Betontek Mühendislik Yapı 

Teknolojisi Laboratuvarı Ticaret Limited Şirketi Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) 
nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve 
Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 
birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 
sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Betontek Mühendislik Yapı Teknolojisi 
Laboratuvarı Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olan Gökçe KELEŞ’in üç yıl süreyle herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci 
maddesinin on üçüncü fıkrası gereği Betontek Mühendislik Yapı Teknolojisi Laboratuvarı Ticaret 
Limited Şirketi’nin denetçi mühendisi Mahmut DEMİR’in ve numune alma elemanı İlker 
KELEŞ’in üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı 
Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.02.2022 tarih ve 604/12 no’lu 
teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 24.03.2022 tarih ve 3293596 sayılı Makam Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3613/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
246 laboratuvar izin belge numaralı Teknoloji Beton Çelik Zemin ve İnş. Malz. Test Lab. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kırklareli Şubesi)’ ne, 663 laboratuvar izin belge numaralı Kale Lab. ve 
Test Hiz. Ltd. Şti.’ne, 602 laboratuvar izin belge numaralı Bet10 Yapı Laboratuvarı İnşaat 
Mühendislik Hizmetleri Zemin Etüdleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne olmak üzere 
laboratuvar kuruluşuna üç ayrı değerlendirme raporu kapsamında üç adet idari para cezası 
uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları tutulan denetçi mühendisi, İrfan PENÇE’nin (İnşaat 
Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No:16346 Oda Sicil No:47571,T.C.No:61414065276) 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası 
uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacağı 
Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 09.03.2022 tarih ve 605/11 no’lu 
teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 24.03.2022 tarih ve 3291611 sayılı Makam Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3614/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda hakkında son üç 

yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Eliz Yapı Laboratuvar Proje İnşaat Mühendislik 
Ticaret Limited Şirketi’ne (Ticaret Odası: Ankara, Ticaret Sicil No: 352077, Laboratuvar 
Kuruluşu İzin Belge No: 420) Kanun’un 8. maddesinin onuncu fıkrasının (d) bendi uyarınca 1 
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin 
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eliz Yapı Laboratuvar Proje İnşaat 
Mühendislik Ticaret Limited Şirketi’nin kuruluş ortakları Mesut Kemal ÖZEL (TC No: 
10765167306) ve Mehmet ÇOLAK’ın (TC No: 35066312590) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 
24.03.2022 tarihli ve 3287044 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3615/1-1 
—— • —— 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

28 Mart 2022 tarih ve 31792 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim elemanı alımı ilanımızdaki, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim 
Görevlisi kadrosu ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Fakülte Unvan 
Anabilim Dalı/ 

Bölüm 
Kadro 
Sayısı 

Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
Öğretim 
Görevlisi 

Odyoloji 1 
Odyoloji veya odyoloji ve 

konuşma bozuklukları alanında 
doktora yapıyor olmak. 

İlan olunur. 
 3670/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 15.03.2022 Karar No: 7560 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI  : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.  
• MERKEZİ VE  
 TEBLİGAT ADRESİ  : Dumluca Sokak No: 19   06530  
    Beysukent/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ  : 03.03.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU  : Sahaya ilave 
• KAPSADIĞI İL  : Şanlıurfa 
• TADİLDEN SONRAKİ  
 YÜZÖLÇÜMÜ  : 10.186 hektar 
• PAFTASI  : ARİ/ARR/K/M42-a4-1 
İŞLETME SAHASININ SINIRLARI:  
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş. Şanlıurfa ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu 9.697 hektarlık ARİ/ARR/K/M42-a4-1 pafta no'lu petrol işletme ruhsat sahasına 489 
hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur. 

İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-50/6 derecelik): 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

a 37°50’00’’00’’’ 39°07’30’’00’’’ 
b 37°45’00’’00’’’ 39°07’30’’00’’’ 
c 37°45’00’’00’’’ 39°00’00’’00’’’ 
d 37°50’00’’00’’’ 39°00’00’’00’’’ 

KARAR: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin sahaya ilave suretiyle işletme sahasının 

tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten 
sonra, ARİ/ARR/K/M42-a4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatına, Türk Petrol Kanunu’nun 11 inci 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince 489 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir. 

 3581/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI:  Yozgat Vakfı.  
VAKFEDENLER: İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Hacı Ahmet Yılmaz, Tarık Şahin, 

Ali Doğan, Kaan Pınarcıoğlu, İrfan Arslan. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.03.2022 tarihinde kesinleşen 24.02.2022 
tarihli ve E:2022/92 K:2022/149 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yozgat’ın kültürel zenginliğini; sevgi, samimiyet ve hoşgörü 
politikası ile tüm ülke geneline yaymak suretiyle ülke kültürüne katkıda bulunmak ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000 TL (DoksanbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Hacı Ahmet Yılmaz, Tarık 

Şahin, Ali Doğan, Kaan Pınarcıoğlu, İrfan Arslan. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Mütevelli heyet 

tarafından vakfın sona ermesine karar verilmesi halinde aynı kararda vakfın malvarlığının hangi 
vakıf ya da kuruluşa devir ve temlik olunacağı da karar altına alınır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3583/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,  

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü 
posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru 
için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE : İşletme Fakültesi  
AKADEMİK UNVANI : Doçent Doktor  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Finans alanında doktora diplomasına sahip olmak, Şirket 

Satınalmaları ve Birleşmeleri, İşletme Sermayesi, Bankacılık gibi konularda araştırmalar yapmış 
olmak, belirtilen ve benzeri finans konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verme 
deneyimine sahip olmak, araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak, lisansüstü 
öğrencilere danışmanlık yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara  

 3607/1-1 
—— • —— 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim 
Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, 
özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını 
kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ 
akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara 
yüklenmelidir. 

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri 
İlan Tarihi : 31.03.2022 
İlana Son Başvuru Tarihi : 14.04.2022 

FAKÜLTE UZMANLIK 
ALANI UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Moleküler 
Biyoloji, 

Genetik ve 
Biyomühendislik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Moleküler biyoloji, biyokimya, hücre 
fizyolojisi, bio-sensörler, yüksek 
çözünürlüklü canlı hücre görüntüleme, 
kanser biyolojisi ve biyoanalitik 
teknikleri konularında üst düzey ve 
uluslararası dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-
pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik Pozisyonlar kısmından ulaşılabilir. 

 3594/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi : 31 Mart 2022 
Fakülte Adı : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Son Başvuru Tarihi : 14 Nisan 2022 
Bölüm Adı : YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Ön Değerlendirme Tarihi : 18 Nisan 2022 
Anabilim Dalı : …………………………….. Giriş Sınav Tarihi : 20-21 Nisan 2022 
Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi : 25 Nisan 2022 
Kadro Sayısı : 11 Kadro Derecesi : - 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü’nde görevlendirilmek 
üzere 11 öğretim görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te 
yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim 
Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak 

3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 
4. Türkiye’deki üniversitelerin İngilizce Hazırlık Programlarında en az 3 yıl öğretmenlik 

deneyimine sahip olmak 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Lisans Transkript belgesi 
6. ALES belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı 

olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu 
koşul aranmayacaktır.) 

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 
90 puan) ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl 
içinde alınmış belge, 

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi, 
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

    2816/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 
göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN EDİLEN POZİSYONLAR VE ARANAN NİTELİKLER 
POZİSYON / 

İLAN NO 
ADET ARANILAN NİTELİKLER 

Tekniker  
İlan No: 2022-01 

1 

Üniversitemiz Bünyesinde (Teknik Hizmetler Alanında) Çalıştırılmak Üzere; 
-Yükseköğretim Kurumlarının Makine programı ön lisans mezunu olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP93) en az 60 puan almış olmak, 
-Makine Bakım-Onarım ve Bilgisayarlı Makine Operatörlüğü Sertifikalarına sahip olmak, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

Tekniker 
İlan No: 2022-02 

1 

Üniversitemiz Bünyesinde (Teknik Hizmetler Alanında) Çalıştırılmak Üzere; 
-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi ve 
Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP93) en az 60 puan almış olmak, 
-ASP.Net ve Bilişim Teknolojileri Donanım Sertifikalarına sahip olmak, 
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

Tekniker  
İlan No: 2022-03 

1 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere; 
-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Programlama, Elektrik-Elektronik veya Elektrik ön lisans programlarının birinden mezun 
olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP93) en az 60 puan almış olmak, 
-Bilgisayar İşletmenliği Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak, 
-Switching ve Routing, Wireless Networks sertifikalarına sahip olmak, 
-SQL Server ve ASP.Net sertifikalarına sahip olmak. 

Tekniker 
İlan No: 2022-04 

1 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere; 
-Yükseköğretim Kurumlarının Grafik veya Grafik Tasarımı programı ön lisans mezunu 
olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP93) en az 60 puan almış olmak, 
-SQL Server, ASP.Net ve Microsoft Visual Studio sertifikalarına sahip olmak. 

Tekniker  
İlan No: 2022-05 

1 

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere; 
-Elektrik Teknolojisi veya Elektrik programı ön lisans mezunu olmak. 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP93) en az 60 puan almış olmak, 
-Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK 
hizmet dökümü ile ibraz etmek, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

Teknisyen  
İlan No: 2022-06 

1 

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere; 
-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı; Elektrik, Elektrik Tesisatları 
ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dallarının birinden mezun olmak, 
- 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 
-Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK 
hizmet dökümü ile ibraz etmek, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 
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Teknisyen  
İlan No: 2022-07 

2 

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere; 
-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 
-İnşaat alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, 
barkotlu SGK hizmet dökümü ve çalıştığı kurumdan alınacak görev / pozisyon bilgisini 
içerir onaylı belge ile ibraz etmek, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

Destek Personeli  
İlan No: 2022-08 

10 

Üniversitemiz Bünyesinde (Temizlik Hizmetleri) Çalıştırılmak Üzere; 
-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 
-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen 
Hijyen sertifikasına sahip olmak, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

Destek Personeli 
İlan No:2022-09 

2 

Üniversitemiz Yemekhane Hizmetlerinde (Aşçı Yardımcısı) Çalıştırılmak Üzere; 
-Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Dalından mezun 
olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 
-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen 
Hijyen sertifikasına sahip olmak, 
-Mutfak hizmetleri alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. 
Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

Destek Personeli  
İlan No: 2022-10 

3 

Üniversitemiz Yemekhane Hizmetlerinde (Garson/Servis Elemanı) Çalıştırılmak Üzere; 
-Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanından mezun olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 
-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen 
Hijyen sertifikasına sahip olmak, 
-Garson/Servis Elemanı olarak en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe 
bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

Destek Personeli 
(Erkek)  

İlan No: 2022-11 
2 

Üniversitemiz Yemekhane Hizmetlerinde (Bulaşıkçı) Çalıştırılmak Üzere; 
-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 
-Mutfak hizmetleri alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe 
bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı 
kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek, 
-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen 
Hijyen sertifikasına sahip olmak. 

Destek Personeli 
(Kadın)  

İlan No:2022-12 
2 

Üniversitemiz Yemekhane Hizmetlerinde (Bulaşıkçı) Çalıştırılmak Üzere; 
-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 
-Mutfak hizmetleri alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe 
bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı 
kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek, 
-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen 
Hijyen sertifikasına sahip olmak. 
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Destek Personeli 
(Erkek)  

İlan No:2022-13 
1 

Üniversitemiz Yemekhane Hizmetlerinde (Kasap) çalıştırılmak üzere; 
-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak, 
-2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 
-Kasaplık hizmetleri alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe 
bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı 
kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek, 
-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen 
Hijyen sertifikasına sahip olmak. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak. 

3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, 

başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
7- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 

1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 
olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 

9- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya 
başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak 
belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak. 

11- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda 
çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

13- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da 
jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin 
merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde 
görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. 
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BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 
üzerinden 31/03/2022 - 14/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-

Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan 
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 
yükleyeceklerdir. 

5. Adayların aranan nitelikler kısmında istenilen Sertifikaları “Diğer Belgeleriniz” 
sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

7. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge 
oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan ilgili 
alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

8. 2022-07, 2022-11, 2022-12, 2022-13 no’lu ilanlara başvuruda bulunanların SGK 
dökümünde meslek kodu yazmıyorsa ilave olarak SGK dökümünü destekleyen belge eklemeleri 
zorunlu olup, bu belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan ilgili alana pdf formatında 
mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

10. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara 
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaktır. 

11. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1- Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda 
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS 
(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama 
esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday 
sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kayseri Üniversitesi resmi internet 
sayfasında www.kayseri.edu.tr yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde 
mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik 
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden 
ulaşabilecektir. 

5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip 
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan 
beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar 
bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 

6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme 
yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel 
yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik 

ve ilan iptali yapılabilir. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki iletişim 

bilgilerinden ulaşılabilir. Telefon: 0352 432 38 38 Dâhili: 10605, 10613, e-Posta: 
personeldb@kayseri.edu.tr 

 3669/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya 
sözlü sınav yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz 
bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacaktır. 

UNVANI SAYISI 
PUAN 
TÜRÜ 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

ÖĞRENİM 
KOŞULU 

Destek Personeli 
(Temizlik) 

7 KPSSP94 
Ortaöğretim  

(Lise ve Dengi) 
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 
mezun olmak. 

Sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi 
itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

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

alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak, 
d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

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

e) Herhangi bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik, yaşlılık  veya  malullük  aylığı 
almıyor olmak, 

f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi 
bulunmamak.  

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) Ortaöğretim mezunu olmak, 
b) Adayların 2020 KPSS’ye girmiş olması, KPSSP94 puan türüne sahip olması 

gerekmektedir. 
c) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
3) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER: 
1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar) 
2- T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı), 
3- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı), 
4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 
4) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI 
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai 

bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların 
son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan 
başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve 
postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
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5) DEĞERLENDİRME 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesi (B) fıkrası ile 

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel 
şartlar ve özel şartları taşıyan, verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat 
eden adaylar arasından, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

2- Sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl ve yedek aday isim listesi, Üniversitemiz 
https://www.odu.edu.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, duyuruda istenilen 
belgeler, belirtilen tarihe kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen 
veya posta yoluyla teslim edilecektir. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

3- İlan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 
4- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve 

Arşiv Araştırması Kanunu” gereği sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv 
araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre adaylar sözleşme imzalamak üzere davet 
edilecektir. Adaylarla, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu (görevini devamlı 
yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığına dair) ibraz etmeleri 
kaydıyla sözleşme imzalanacaktır. 

5- Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
müracaat etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların, sözleşme imzalandığı halde 
verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların bulunması halinde, yerlerine en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yedek adaylar 
yazılı tebligatla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. 

6- Sözleşme imzalayan personel, il merkezi veya ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı 
kampüs ve birimlerde temizlik görevlisi olarak hizmet edeceklerdir. 

7- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili 
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

8- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ 
1. Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar, 

laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, 
pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek, 

2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara 
taşımak, 

3. Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve 
sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve 
muslukları silmek, 

4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,  
5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj 

bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek, 
6. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, 
7. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,  
8. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı 
Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 – 2463 - 2464 
Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No:218 
Altınordu / ORDU PK : 52200 
İlan olunur. 3570/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2017/40087 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2021 Tarihli ve 2018/13343 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/8474 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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