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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GİNE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA KALKINMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN

Kanun No. 7384 Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 30 Ocak 2017 tarihinde Konakri’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşması”nın onay-
lanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 
EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (EİTEE) ARASINDA EİTEE’NİN HAK, AYRICALIK VE 

BAĞIŞIKLIKLARINA DAİR EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7385 Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 23 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE’nin Hak,
Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın onaylanması uygun bulun-
muştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÛMETİ 
ARASINDA KATAR ASKERİ HAVA ARACI VE DESTEK PERSONELİNİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARINDA GEÇİCİ 
KONUŞLANMASI KONUSUNDA TEKNİK 

DÜZENLEMENİN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 7386 Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin
Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme”nin
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA-HERSEK BAKANLAR 

KONSEYİ ARASINDA SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI OLARAK 
TANINMASI VE TEBDİL EDİLMESİ KONULU ANLAŞMANIN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN

Kanun No. 7387 Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 16 Mart 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak
Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI 

HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA HİZMETLERİ ANLAŞMASININ 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7388 Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 27 Mart 2016 tarihinde Amman’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşması”nın onay-
lanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE 

DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7389 Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 19 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birli-

ğine Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA 

ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7390 Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 17 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması uy-

gun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TOGO CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7391 Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 2 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği

Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022
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TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE KAT MÜLKİYETİ 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7392 Kabul Tarihi: 24/3/2022

MADDE 1- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kalan borcun en az onda” ibaresi “sözleşmede
yer alan bedelin en az onda” şeklinde değiştirilmiş ve “taksidi veya” ibaresinden sonra gelen
“kalan borcun” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 6502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi hâlinde bildirim aran-
maksızın bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 3- 6502 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “oranında
değişiklik yapılması hâlinde” ibaresi “oranının artırılması durumunda” şeklinde değiştirilmiş-
tir.

MADDE 4- 6502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu
MADDE 29- (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi

olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen
bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren
bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilir.

(2) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından ka-
bul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını
sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması ge-
rekir.

(3) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hiz-
metlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”

MADDE 5- 6502 sayılı Kanunun 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu
MADDE 38- (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi

olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı
sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta
yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilir.

(2) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu
tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme
teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu
olması gerekir.

(3) Konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hiz-
metlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”

MADDE 6- 6502 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edil-
mesi zorunludur. Bu süre her hâlükârda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.
Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde
de devir ve teslim yapılmış sayılır.”
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MADDE 7- 6502 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut altıncı fıkra yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiş ve fıkrada
yer alan “tüketici ile satıcı ve sağlayıcının” ibaresi “tüketici, satıcı ve sağlayıcı ile mesafeli
sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcının” şeklinde değiştirilmiştir. 
“Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
haricinde mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez.”

“(5) Oluşturdukları sistem ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına
aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar, sistem aracılığıyla kurulan mesafeli sözleşmelerden do-
ğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin yönetmelikle belirlenen hu-
suslara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi
kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.”

“(6) Aracı hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterenler aracılık ettikleri mesafeli söz-
leşmelere ilişkin olarak;

a) Tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcı veya
sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,

b) Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç olmak üzere,
yönetmelikle belirlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususlardaki eksikliklerden,

c) Bu maddede yer alan hususlardan dolayı tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılar ile yap-
tıkları işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasından ve istenilmesi hâlinde bu bilgilerin ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile tüketicilere verilmesinden,

ç) Satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uy-
gulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların bu madde hükümlerine aykırı davranmasına sebep
oldukları her bir işlemden,

d) Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye
teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile 11 inci ve
15 inci maddelerde yer alan hakların kullanımı hariç olmak üzere teslim veya ifa ile cayma
hakkına ilişkin yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,

e) Satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya
indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden,

f) Ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu ol-
masından ve ispatından,

sorumludur.”
MADDE 8- 6502 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak
üzere, cayma” ibaresi “Cayma” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve onbirinci fıkrasında yer alan “, ön ödemeli satışlar” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.

“(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması ya da
devre tatil satışının finansal kiralama ile yapılması bu maddenin uygulanmasını engellemez.
23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun sekizinci bölümü hükümleri kapsa-
mında kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, tüketicilerle mülkiyet
payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil sözleşmesi kurulamaz. Kooperatif veya ticaret şirketi
ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınamaz. Devre tatile
konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanlar devre tatil satışı yapamaz.”
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“Bu yasağa rağmen, tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda alınan bedel tüketiciye
derhâl iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçer-
sizdir.”

“(8) Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli
devre tatil sözleşmesi kurulamaz.

(9) Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, devre tatil sözleşmeleri en
fazla on yıl için kurulur.

(10) Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını
belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az doksan gün önce sağ-
layıcıya bildirirse, o dönem için tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemez.”

MADDE 9- 6502 sayılı Kanuna 57 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yenilenmiş ürünler
MADDE 57/A- (1) Yenilenmiş ürünler; donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyi-

leştirme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallardır.
(2) Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti veril-

mesi zorunludur. Ancak özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir
ölçü birimi ile de belirlenebilir.

(3) Yönetmelikle belirlenen mallar ancak Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde ye-
nilenmesi şartı ile yenilenmiş ürün olarak satılabilir.

(4) Yenileme merkezlerinin Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur.
(5) Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ilişkin

doğrulama yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Bakanlık, yenileme merkezi ve
yetkili alıcı tarafından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu kayıtlarından yapılır.

(6)  Hangi malların yenileme merkezleri tarafından yenileneceği, yenileme merkezle-
rinin kuruluşu ve sorumluluğu ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 10- 6502 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına “belgesi almak”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgileri güncel
olarak Bakanlıkça oluşturulan sisteme kaydetmek” ibaresi, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.
“Bu servis istasyonlarının, her türlü mecrada ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve oku-
nabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanması zorunludur.”

“(7) Garanti süresi bittikten sonra Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince mala
ilişkin satış sonrası hizmetin üretici veya ithalatçı tarafından sağlanmaması hâlinde tüketici za-
rarın tazminini talep edebilir.”

“(8) Satış sonrası hizmet sunulması zorunlu olan mallar, oluşturulması gereken asgari
yetkili servis istasyonu sayıları, azami tamir süreleri, servis istasyonlarının sorumlulukları ile
diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 11- 6502 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin beşinci fıkrasına birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Başkanın toplantıya katılamadığı hâllerde Kurula Bakanlığın ilgili genel müdür yardımcısı
başkanlık yapar.”

MADDE 12- 6502 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek
uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevlidir. Tü-
ketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 13- 6502 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ile üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle
eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “on” ibaresi “bin” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

“Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin
Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu-
dur.”
“Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular o ilçe kaymakamlığına yapı-
labilir.”
“Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili
tüketici hakem heyetine iletilir.”

MADDE 14- 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “içinde tüketici hakem heyetinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
tüketicinin yerleşim yerinin” ibaresi ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tüketici hakem heyeti kararları tarafları bağlar.”
“Tüketici hakem heyeti tarafından tebliği gereken evrakın taraflara veya vekillerine

213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre elektronik ortamda tebliği yapılır, bu
kapsamda elektronik ortamda tebligat yapılamadığı durumlarda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.”
“Ancak, mevcut olduğu hâlde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tü-
ketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali hâlinde tüketici aleyhine yargılama gi-
derine ve vekâlet ücretine hükmedilemez.”

MADDE 15- 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “23 üncü,”,
“33 üncü,” ve “48 inci,” ibareleri madde metninden çıkarılmış, “57 nci maddelerinde belirtilen
yükümlülüklere aykırı hareket edenler” ibaresi “57 nci maddeleri ve 48 inci maddesinin ikinci,
üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden-
ler ile 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca malları süresinde teslim veya monte etme-
yenler” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “Bu Kanunun” ibaresinden sonra gelmek üzere
“23 üncü,” ibaresi, “29 uncu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “33 üncü,” ibaresi eklenmiş,
fıkrada yer alan “ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu ve on
birinci” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkra-
sında yer alan “ve 50 nci maddelerinin ikinci fıkralarında” ibaresi “maddesinin ikinci fıkrasın-
da” şeklinde, fıkrada yer alan “Lirası” ibaresi “Lirası; 44 üncü maddesinde belirtilen yüküm-
lülüklere aykırı hareket edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yetmiş bin Türk Lirası”
şeklinde, sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üçüncü fıkrasında,” ibaresi “üçüncü
fıkrasında ve” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “ve 50 nci maddesinin sekizinci fıkra-
sında” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “ve 50 nci maddenin sekizinci fıkrasına” ibaresi
madde metninden çıkarılmış, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onikinci fıkrasının
(ç) bendine “Yerel düzeyde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uydu üzerinden” ibaresi
eklenmiş, (e) bendinde yer alan “İnternet” ibaresi “Uydu üzerinden yayın yapan televizyon ka-
nalı veya internet” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümleler, ondördüncü fıkrasına
“Kanunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “48 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen
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yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında bir milyon Türk Lirası,” ibaresi eklenmiş, on-
beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yirmi beş bin” ibaresi “seksen bin” şeklinde,
“birine kadar” ibaresi “biri oranında” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümleler ve ondokuzuncu fıkrasına “Bu maddenin” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ikinci, dördüncü,” ibaresi, “idari para cezaları” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ile devre tatil satışlarına ilişkin idari para cezaları” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “yirmi
beş bin” ibaresi “seksen bin” şeklinde, “yüz milyon” ibaresi “yüz yirmi milyon” şeklinde
değiştirilmiştir.

“(4) Bu Kanunun;
a) 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve on bi-

rinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden satıcı veya sağlayı-
cılar hakkında, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında proje başına beş mil-
yon Türk Lirasını geçmemek üzere aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için üç
bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 50 nci maddesinin;
1) İkinci fıkrasına aykırı olacak şekilde tüketicilerle mülkiyet payına bağlı ayni hak

sağlayan devre tatil sözleşmesi kuran, kurulmasına aracılık edenler ile kooperatif veya ticaret
şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanıyanlar ile bu iş-
leme aracılık edenler, devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmadığı hâlde devre tatil
satışı yapanlar,

2) Sekizinci fıkrasına aykırı olacak şekilde tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleş-
mesi kuran veya kurulmasına aracılık edenler,

hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulanır. Bu bentte yer alan suçların
bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbir-
lerine hükmolunur.”

“(10) Bu Kanunun;
a) 57/A maddesine aykırı hareket edenler hakkında, yenileme yetki belgesi gerektiren

mallarla ilgili olarak belgesi olmaksızın yenileme faaliyetinde bulunulması hâlinde beş yüz
bin Türk Lirası; yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak
her bir işlem için beş yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 58 inci maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında;
1) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda üç yüz on beş bin

Türk Lirası,
2) Bakanlıkça oluşturulan sisteme kayıt yapılmaması veya kaydın güncellenmemesi

durumunda beş bin Türk Lirası,
3) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alındıktan sonra asgari servis istasyonu sayı-

sının sağlanamadığı durumlarda eksik kalan her bir servis istasyonu için otuz beş bin Türk Li-
rası,

4) Servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis
istasyonu için beş bin Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.
c) 58 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında beş

bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.”
“Bu cezalarla birlikte aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi hâlinde, ihlalin
gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine
Reklam Kurulu tarafından karar verilebilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin
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engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önleneme-
diği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verile-
bilir. Bu karar uygulanmak üzere 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hak-
kında Kanunun 6/A maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Bu karara
karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.”
“Bir önceki mali yıl gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, oluşan en son tarihli gayrisafi geliri
dikkate alınır. Gayrisafi gelirin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda üç milyon
Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Devre tatil satışlarında ise ihtara rağmen aykırılığın de-
vamı hâlinde üç milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır.”

MADDE 16- 6502 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) 77 nci maddenin on ikinci ve on üçüncü fıkralarında öngörülen idari yaptırım ka-
rarları Reklam Kurulu, diğer fıkralarında öngörülen idari yaptırım kararları ise Bakanlık tara-
fından verilir. Bakanlık bu yetkisini taşrada ticaret il müdürlüklerine devredebilir.”

MADDE 17- 6502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici iş-

lemleri, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları hakkında bu işlemler hangi
kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli olan belirsiz süreli tüketici
sözleşmelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren uygu-
lanmaz.

(2) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla yapı ruhsatı alınmış olan devre tatile konu ta-
şınmazlarda, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren beş yıl süresince ön ödemeli usulle satış
da dâhil olmak üzere devre mülk, mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil veya
şahsi hak sağlayan devre tatil satışı yapılabilir.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulan devre tatil sözleşmeleri ve ikinci fıkra
kapsamında kurulan sözleşmeler hakkında idari para cezası hükümleri de dâhil olmak üzere
bu maddenin yayımı tarihinden önceki Kanun hükümleri ile birlikte bu maddeyi ihdas eden
Kanunla değiştirilen 50 nci maddenin onuncu fıkrası hükmü uygulanır.

(4) 66 ncı, 68 inci ve 73 üncü maddeler gereğince tüketici hakem heyetlerine yapılan
başvurular ile mahkemelerde açılmış olan davalar için söz konusu başvuruların yapıldığı ve
davaların açıldığı tarihte yürürlükte bulunan görev ve yetkiye ilişkin hükümler uygulanır.”

MADDE 18- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 59 uncu mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan “15” ibaresi “7” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Bu Kanunun;
a) 8 inci maddesi, 15 inci maddesiyle değiştirilen 6502 sayılı Kanunun 77 nci madde-

sinin dördüncü fıkrası ile 17 nci maddesiyle 6502 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde-
nin ikinci ve üçüncü fıkraları ve 18 inci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5360

31 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
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HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL KURUL KARARI

Karar No : 2022/1027
Tutanak No : 11
Karar Tarihi : 30.03.2022
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/40)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/8)

MADDE 1- 8/12/2021 tarihli ve 31683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40)’in 2 nci madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan “bombus arısı kullanım desteği,” ibaresinden sonra gelmek

üzere “ek girdi desteği,”, “sertifikalı tohum kullanım desteği,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“toprak analizi desteği,” ve “sertifikalı tohum üretim desteği” ibaresinden sonra gelmek üzere

“ve 2022 yılında yapılacak sertifikalı tohum kullanım desteği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(1) Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden fay-

dalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğde anılan 2021 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği için

19/10/2020, 2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği için 1/11/2021, sertifikalı fidan/fide

ve standart fidan kullanım desteği için 21/4/2021 tarihinden, diğer desteklemeler için bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3’te

yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal tem-

silcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçe ekinde yer alan EK-4 Destekleme Talep For-

munda yararlanılmak istenen destek adının onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan

her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz. Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve

yetki verilmesi halinde çiftçiler izin verilen iş ve işlemler ile destekleme başvurularını e-Devlet

kapısı üzerinden de yapabilirler. Elektronik ortamda kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen

ve erişilebilen bilgi ve belgeler çiftçilerden talep edilmez.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2021 üretim

yılında” ibaresi “2021 ve 2022 üretim yılları için,” olarak, beşinci fıkrasında yer alan ““Sertifikalı
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Tohum Kullanım Desteği 2021”” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 üretim yılına kayıtlı

ekim/dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2022”” ibaresi

eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu fıkrasının (a) ben-

dinin iki numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020 tarihi veya sonrasında,” ibaresinden sonra

gelmek üzere “2021 yılı güzlük ekilişler için 1/1/2021 tarihi veya sonrasında, 2022 yılı ilkba-

har/yazlık ekilişler için ise 1/7/2021 tarihi veya sonrasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğe 21 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler

eklenmiştir.

“Toprak analizi desteği

MADDE 21/A- (1) Toprak analizi desteği ödemelerine yönelik uygulama esasları ve

bu ödemelerden yararlanmak isteyen toprak analiz laboratuvarları ile ilgili hususlar aşağıda

belirtilmiştir:

a) Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri olan ÇKS’ye kayıtlı üretim yapılan tarım

arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenir.

b) Toprak numuneleri, koordinat belirleyen cihaz veya TADLAB mobil uygulaması

kullanılarak toprak analiz laboratuvarlarının teknik elemanlarınca alınır.

c) Toprak analizlerinin, 1/8/2020-30/6/2021 tarihleri arasında yapılması gerekir.

ç) Numunelerin alındığı ve analizlerinin yapıldığı tarihlerde laboratuvarların yetkilen-

dirilmiş olması gerekir.

d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından

laboratuvar bilgi sisteminde (TADLAB) destekleme başvurusu yapılmadan önce kayıt altına

alınmış olması gerekir.

e) Aynı parselde her bir 50 dekarlık alan için birden fazla toprak analizi yapılması du-

rumunda sadece bir analize ödeme yapılır.

f) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için bir defa toprak analizi desteği ödenir.

g) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için birden fazla laboratuvar tarafından top-

rak analizi yapılması durumunda, TADLAB sistemine kayıt yapan laboratuvara ödeme yapı-

lır.
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ğ) Nadasa bırakılan parseller için toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Analiz yapılan parsellere destekleme ödemesi için çiftçinin muvafakatının alınması

esastır. Tarım takvimi sebebiyle EK-32’de yer alan Toprak Analiz Desteği için muvafakatname

alınamaması durumunda il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(2) İl müdürlüklerince desteklemeye esas analizlerin en az % 10’unun örnekleme yön-

temi ile çiftçi bazında yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Ek girdi desteği

MADDE 21/B- (1) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında

2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale

ürünlerine bir defaya mahsus ek girdi desteği ödenir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş,  (d) bendinde “kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “toprak analizi

desteği dışında,” ibaresi ve (rr) bendinde yer alan “hariç” ibaresinden sonra gelmek üzere “ol-

mak üzere; 2021 üretim yılı için 2020 üretim yılından, 2022 üretim yılı için 2021” ibaresi ek-

lenmiştir.  

“a) 2021 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemle-

rinde kayıtlı olmayanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden, 2022 üretim yılında

ÇKS’ ye kayıtlı olmayanlar ise 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteğinden fayda-

lanamaz.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2021 üretim

yılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-4 ekteki şekilde değişti-

rilmiş, aynı Tebliğe EK-31 ve EK-32 eklenmiştir.

MADDE 8- Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Tür-

lerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2022 yılı harmanlama yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında

yer alan %3 (V/V) oranındaki harmanlama yükümlülüğü, 2022 yılı için %2 (V/V) olarak uy-

gulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürü-

tür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3596 

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

 
 3605 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN MAL ALIMI 

(TEKRAR II) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 

Başkanlığından:  

NEAR/ANK/2022/EA-LOP/0024 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı 

Ankara’da IPA II mali yardımlar çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma 

Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için mal alımı (Tekrar II) ihalesine 

çıkmıştır. İhale dosyası www.ikg.gov.tr ve AB Resmi Gazetesi ekinde (TED eTendering) ve F&T 

portalında: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home yayınlanmıştır. 

İhale teklifi son teslim tarihi 26.04.2022 saat 12:00 (öğlen), Türkiye - yerel saatidir. 

İlave bilgiler veya açıklamalar ve sorular (TED eTendering) ve F&T portalında ve 

www.ikg.gov.tr’de yayınlanmıştır. 

SUPPLY OF EQUİPMENT FOR THE STRENGTHENİNG TRAİNİNG AND 

RESEARCH CAPACİTY OF THE CENTER FOR LABOUR AND SOCİAL TRAİNİNG 

AND RESEARCH” (RE-LAUNCH II) 

NEAR/ANK/2022/EA-LOP/0024 

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Labour and 

Social Security intends to award a supply contract for the Strengthening Training and Research 

Capacity of the Center for Labour and Social Training and Research” (Re-Launch II) in Ankara 

with financial assistance from the IPA II. The tender dossier is available from www.ikg.gov.tr and 

will also be published on the supplement to the Official Journal of the EU (TED eTendering) and 

on the Funding & tender opportunities (F&T Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home. 

The deadline for submission of tenders is 12:00 (noon), local time - Türkiye on 

26.04.2022. 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on TED 

(eTendering) and also available on the F&T portal and www.ikg.gov.tr.  

 3641/1-1 
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YETERLİK ALAN EK İSTEKLİ LİSTESİ 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden: 
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24. 

Maddesine göre 27.02.2022 tarihinde yayımlanan Uygulama İşleri İçin Yeterlik Alan İstekli 
Listelerine Yapılan İtirazlar Sonucu Yeterlik Alan Ek İstekli Listesi 

Sayı 
İsteklinin Adı Soyadı / 

Ticaret Unvanı 
Adresi İli Telefonu Faksı 

1 
BEKİR CENAP 
ALTIPARMAK 

PAŞA BAĞI 
MAHALLESİ 

765.SOKAK NO:20/7 
HALİLİYE 

ŞANLIURFA 
850 

8883463 
850 

8883463 

2 

KÜLTÜR İNŞAAT 
RESTORASYON 

TURİZM SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

MELİKŞAH 
MAHALLESİ KOCA 

FAKIH CADDESİ 
NO:67/4 İMG PLAZA 

MERAM 

KONYA 
542 

3438030 
332 

4099200 

3 

MARKA 
RESTORASYON 

SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

HÜRRİYET 
MAHALLESİ CENGİZ 

TOPEL CADDESİ VAKIF 
SOYLU APARTMANI 
NO:95/9 MELİKGAZİ 

KAYSERİ 
553 

8711335 
 

 3622/1/1-1 
—— • —— 

YETERLİK ALAN EK İSTEKLİ LİSTESİ 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden: 
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24. 

Maddesine göre 27.02.2022 tarihinde yayımlanan Proje İşleri İçin Yeterlik Alan İstekli Listelerine 
Yapılan İtirazlar Sonucu Yeterlik Alan Ek İstekli Listesi 

Sayı 
İsteklinin Adı Soyadı / 

Ticaret Unvanı 
Adresi İli Telefonu Faksı 

1 

ARTUKLU 
MİMARLIIK 

TASARIM İNŞ. TUR. 
TEKS. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. & ALİ 
NOZOĞLU (ARTI 

MİMARLIK 
RESTORASYON) İŞ 

ORTAKLIĞI 

ADALET MAHALLESİ 
2132/2 SOKAK NO:3 İÇ 
KAPI NO:4 BAYRAKLI 

İZMİR 
0232 

5049792 
0232 

5049792 

2 

EKOL İNŞ. 
İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. 

& HASAN FEHMİ 
ŞAHİN İŞ ORTAKLIĞI 

BAHÇELİEVLER 
MAHALLESİ İZZETTİN 
ÇALIŞLAR CADDESİ 

NO:12/7 
BAHÇELİEVLER 

İSTANBUL 
212 

6218666 
212 

5212955 

 3622/2/1-1 
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2 KALEM 3350 ADET MUHTELİF DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli 

listede detayları belirtilen 2 kalem 3350 adet muhtelif dış lastik kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, ihaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen 
şartname bedelini Ofis veznesine veya ihale şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 
yatırması gerekmektedir. Şartname bedeli birden fazla kısım için teklif verilmesi halinde 140.-TL 
olarak ödenecektir. 

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

2-Teklifler Ticari Şartnamenin 5'inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 
zarf (dış zarf - iç zarf halinde olacaktır.) İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 
YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname 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, 13.04.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5-İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 
verilebilecektir. 

6-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

7-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek son 
teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

MALZEME LİSTESİ 
DOSYA 

NO 
TALEP TAKİP 

NO 
KURULUŞ 

SIRA 
NO 

ADET MALZEME ADI AÇIKLAMA 

GM / 
178319 

BSNRFLK023 

ANKARA 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ EGO 
GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

1 1300 
295x85 R 22,5 Dubleks Lastik LS / 

00120 (Yazlık) 
ÖZKAYNAK 

2 2050 
275x70 R 22,5 Dubleks Lastik LS / 

00239 (Yazlık) 

 3630/1-1 
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280 ADET YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 280 adet 

yer üstü yangın hidrantı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3. Teklifler, 12.04.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3770/1-1 
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20.250 TOP A4 FOTOKOPİ KAĞIDI (80 ± 3 gr/m2) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 20.250 

top A4 Fotokopi Kağıdı (80 ± 3 gr/m2), Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, Ofisimizce hazırlanan     

P- 32/12.05.2015 sayılı Fotokopi Kağıdı Kısa Teknik Şartnamesine ve numunesine uygun şekilde, 

ihtiyaç sahibi Kurumca gösterilecek adreslere, belirtilen miktarlarda siparişe müteakip 15 gün 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İhale Ek Şartlarında belirtilen 

Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3. Teklifler 13.04.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    3780/1-1 
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SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İKN  : 2022/310025 
1- İdarenin 
a) Adı 
b) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
     Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : (0312) 458 55 00 Faks: (0312) 458 58 00-458 58 01 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.055.000 kg Sülfürik Asit Alımı. 
b) Teslim yeri : Ağrı, Ankara, Burdur, Elazığ, Erciş, Ereğli, Eskişehir, 

Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak ve 
Yozgat Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Sülfürik Asitin teslimatına Eylül 2022 ayında başlanacak 
olup, teslimat takvimi ilgili şeker fabrikalarının verecekleri 
termin programına göre olacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
     Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 14.04.2022 Perşembe 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, Dahili Satınalma Müdürlüğü’nde görülebilir ve 
KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 14.04.2022 Perşembe günü, saat 14:00’e 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

10- Mezkur ihale, ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    3662/1-1 
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İDARE AMBARINDAKİ KULLANILMIŞ SU SAYAÇLARININ ŞARTNAMEYE UYGUN 
YENİ EĞİK KADRANLI VE HIZ ESASLI R100 SOĞUK SU SAYACI İLE DEĞİŞİM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünden: 
İSKİ Genel Müdürlüğü ambarları ve sayaç depolama alanlarındaki “İdare Ambarındaki 

Kullanılmış Su Sayaçlarının Şartnameye Uygun Yeni Eğik Kadranlı ve Hız Esaslı R100 Soğuk Su 
Sayacı ile Değişimi İşi” ihalesi İSKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının 
Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 22. Maddesine göre Kapalı 
Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Değişime Konu Malzemenin Cinsi ve Miktarı: 
Sıra No Malzeme Adı Miktarı 

1 İdare Ambarındaki Kullanılmış Su Sayaçları 500.000 Kg 
Malzemenin Bulunduğu Yer  : Avrupa 2. Bölge Abone İşleri Kağıthane Şebeke ve 

Sayaç Ambarı 
Muhammen Bedel  : 36.960.000,00 TL + KDV’dir. 
Geçici Teminat Bedeli  :   1.108.800,00 TL 
İhale Usulü  : İSKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların 

Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğinin 22. Maddesi Kapalı İhale Usulü 

İhale Tarihi ve Saati  : 18.04.2022 - Saat 10:00  
İhalenin Yapılacağı Adres  : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel 

Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No: 7 A 
Blok Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/ 
İSTANBUL 

1- İstekliler, tekliflerini ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar teklifler İstanbul Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No: 7 A Blok 
Satınalma Şube Müdürlüğü 1 Kat 110 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine 
verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine 
kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

2- İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları zorunludur; 
2.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi;  
1) Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  
ç) İhale Dokümanında yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

f) Şartname ve ekini satın alındığına dair belge (form) 
3- İhale dokümanı ve ekleri KDV Dahil 100,00.-TL bedel karşılığında İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No: 7 A Blok        
1. Kat 109 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinden temin edilebilir veya ücretsiz 
görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.  

4- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. 
5-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim 

günüdür 
6-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 
7- İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
İlan Olunur. 
 3542/1-1 

—— • —— 
DİSKLİ, ŞARTLANDIRMA ÜNİTELİ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ  

SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Çukurova TİM, Gökhöyük TİM ve Gözlü TİM için 1'er adet 

olmak üzere toplam 3 adet 3,2 metre iş genişliğinde diskli, şartlandırma üniteli çayır biçme 
makinesi satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale açık ihale (kapalı teklif usulü) ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin     
% 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. İsteklilerin ihale ve sözleşmenin 
uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, sözleşme damga 
vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir. İhale Kararına ait 
damga vergisi İdare tarafından ödenecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 13.04.2022 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 
 3695/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Diyarbakır İli Kayapınar Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesi 1492 ada    

1 nolu parselde bulunan imar planında Konut Alanı (emsal:1.25, taks:0.20, yençok:46.50) olarak 
belirlenmiş 30.340,46 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35/a maddesine istinaden ihaleye çıkarılmıştır. 

2- İhaleye ait bilgiler 

Taşınmaz Bilgisi Alanı m2 Muhammen Bedel 
Geçici Teminat 

(%6) 
İhale Tarihi 

İhale 
Saati 

Arsa konut alanı 
Kayapınar ilçesi 
Talaytepe Mah. 

1492 ada 1 parsel 

30.340,46 105.433.098,50 TL 6.325.986,00 TL 15/04/2022 14:00 

İşin ihalesi tabloda belirtilen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda 
yapılacaktır. 

Ödemeler, toplamda 3 eşit taksit halinde yapılacaktır. İlk taksit, sözleşmenin imzalandığı 
tarihte ödenecektir. Kalan 2 (iki) taksitin ise sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ikişer ay 
arayla ödenmesi gerekmektedir. Taşınmaz KDV’ den muaftır. 

3- İhaleye katılabilme şartları 
a) Teklif mektubu 
b) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu 
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti 
d) Gerçek kişiler için Kanuni İkametgah Belgesi 
e) Gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi  
f) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter onaylı vekaletname ve vekilin imza beyannamesi 
g) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odalarından ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduklarına dair belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı vekaletname. 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi 
i) İhaleye ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 
j) Adli Sicil kaydını gösterir belge. 
4- Teklif verecekler; Usulüne uygun hazırlanmış ihale zarfını en geç ihale saatine kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun             

37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihaleyi yapan idare veya komisyon 

sorumlu tutulamaz. 
6- İhaleye ait şartname Kayapınar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai 

saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilecektir 
İlanen duyurulur. 
 3528/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kocaeli İli Dilovası Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Diliskelesi Mahallesi, G23A21A3D Pafta, 588 ada 2 Parselde 

kayıtlı 41.634,85 m² arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Dilovası Belediyesi 
Encümenince ihale edilecektir. 

1) Muhammen Bedeli  : 74.942.730,00 TL 
2) Geçici Teminatı  :  2.248.281,90 -TL 
3) İhale Tarihi ve Saati  : 13.04.2022 Çarşamba Günü Saat: 11:00 
4) İhalenin Yapılacağı Yer  : Dilovası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet 

Mah. Bağdat Cd. No: 94 Dilovası/Kocaeli 
5) İhale İştirak Bedeli  : 3.000.000,00-TL 
6) Şartname Bedeli  :     10.000,00 -TL. 
7) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Dış Zarf, 
b) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
c) Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi, (Gerçek Kişiler), 
d) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 
e) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 
f) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
g) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) 
h) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
j) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması 
k) Şartname bedelinin yatırılarak satın alındığına dair makbuz 
l) Dilovası Belediyesine Borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

alınmış “Borcu Yoktur” yazısı 
m) İhale İştirak Bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya iştirak teminat mektubu. 
8) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale 
günü (13.04.2022 Çarşamba) saat 11.00’a kadar Dilovası Belediyesi Emlak İstimlak 
Müdürlüğü’ne (Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No: 94 Dilovası/Kocaeli) sıra numaralı alındılar 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

9) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini Dilovası 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen 
şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 3633/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
2- İhale 13.04.2022 Çarşamba günü saat 15:10'da Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 
3- İhaleye gireceklerin en geç 13.04.2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat 

bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine geçen belgeler 
ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, 
(posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. 

4-  Gayrimenkulün bedeli; 
a) Satılacak 1, 2, 3 ve 4. sıradaki gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin 

geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde 
ödenecektir.  

b) Satılacak 5. sıradaki gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin geri kalanı 
peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 17 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.  

c) Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den 
muaftır. 

5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A. Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.) 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl 
içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu 
olmadığına dair belge, 

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 
belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 
a) Teklif mektubu. 
6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 
7- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S.N Mahalle Ada Parsel m2 Niteliği 
Muhammen 

Bedel TL 
Geçici Teminat Bedeli 

TL 
1 Fevziçakmak 34720 1 5.533,94 Arsa 12.450.000,00 373.500,00 
2 Fevziçakmak 34720 2 3.959,40 Arsa   8.910.000,00 267.300,00 
3 Fevziçakmak 34720 3 4.000,00 Arsa   9.000.000,00 270.000,00 
4 Fevziçakmak 34720 4 4.000,00 Arsa   9.000.000,00 270.000,00 

5 Tatlıcak 23035 5 8.236,28 
Akaryakıt Servis 
İstasyonu Alanı 

13.200.000,00 396.000,00 

 3541/1-1 

 



1 Nisan 2022 – Sayı : 31796 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

DİJİTAL EĞİTİM ANİMASYON ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
Dijital Eğitim Animasyon Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası   :2022/310822 
1-İdarenin  
a) Adresi  : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası  : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Dijital Eğitim Animasyon Sistemi Alımı 1 adet 
b) Teslim yeri  : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi  : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer  : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati  : 07.04.2022 Perşembe günü saat 14.00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.1.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 07.04.2022 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 3691/1-1 
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MUHTELİF YERLERDEKİ ALANLARA SICAK-SOĞUK İÇECEK VE GIDA 
OTOMATI KONULMASI VE BU OTOMATLARIN HİZMET  

VERMELERİNİN SAĞLANMASI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1- Kurumun; Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran-Çankaya/Ankara adresli yerleşkesinde 

bulunan ve Kurum tarafından bu yerleşke içerisinde belirlenecek muhtelif yerlerdeki toplam             
20 m2’lik alana sıcak-soğuk içecek ve gıda otomatı konulması ve bu otomatların sözleşme ve alım 
dokümanıyla belirlenen şartlar dahilinde hizmet vermelerinin sağlanması amacıyla, KDV 
hariç185 ₺/m²/ay muhammen bedelle 12 (oniki) ay süreyle kiraya verilmesi işi, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca, 08/04/2022 tarihinde saat 
11:00’de Turan Güneş Bulvarı Oran-Çankaya/Ankara adresindeki Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Merkez yerleşkesi C Blok 2. kat toplantı salonunda, İhale Komisyonu huzurunda, 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama işlemleri Yönetmeliği’nin 13. maddesine 
göre “İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü” ile ihale edilecektir. Aynı yönetmeliğin 27. 
maddesinin 9. fıkrası gereğince isteklilerle verdikleri teklifler üzerinde açık artırma yöntemi ile 
fiyat görüşmesi yapılabilecektir. 

2- İhale dokümanı (İdari ve Teknik Şartname, Sözleşme Taslağı ile ekleri) Turan Güneş 
Bulvarı Oran, Çankaya, Ankara adresindeki Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda (Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- Emlak Yönetimi Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir, 100,00 ₺ 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
alması zorunludur. 

3- İhaleye Katılamayacak Olanlar: 
3.1.  Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici 

veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut 
kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı 
hükümlü bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 
c) Kurumun ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 
ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, 
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve 

ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları 
anonim şirketler hariç), 
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f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa 
olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, 

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan İşletmeciler ile bunların ortaklık ve 
yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları 
şirketler. 

ğ) Yabancı istekliler. 
3.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi 
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılarak sözleşme imzalanmışsa, teminatı gelir 
kaydedilerek sözleşme iptal edilir. 

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası, 
b. İkametgâh Belgesi ve Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden 

alınacaktır), 
c. İmza sirküleri, 
ç. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı  bulunduğu  ticaret  veya  sanayi  odasından  yahut  benzeri  mesleki  kuruluştan,  
dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname, 

b. Vergi kimlik numarası, 
C) ORTAK BELGELER: 
a. Teklif mektubu, 
b. Geçici  Teminat  tutarı  KDV  hariç  toplam  teklif  bedelinin  %5  (yüzdebeş)’i  olup,  

aşağıdaki değerlerden herhangi biri geçici teminat olarak verilebilir, 
1-  Tedavüldeki Türk Parası veya konvertibl yabancı ülke paraları.  
2- Devlet tahvilleri. 
3- Teminat mektupları (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca teminat 

mektubu düzenleme yetkisi verilen banka ve katılım bankalarınca düzenlenmiş teminat 
mektuplarıdır.) 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu 
senetler yerine düzenlenen belgeler. 

c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
ç. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı 

belge, 
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d. Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge, 
e. Kurumdan temin edilen ve her sayfası teklif veren tarafından imzalı İdari, Teknik 

Şartname ve Sözleşme Taslağı, 
f. 3.1. maddede sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 
g. Sıcak-Soğuk içecek ve Gıda Otomatı işletmeciliği yaptığına dair iş deneyimi 

belgeleri. 
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE: 
a. İş ortaklığı beyannamesi, 
b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri 

ayrı ayrı sunmaları zorunludur. 
5- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

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

6- Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale 
dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı 
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve 
teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış 
olması zorunludur. 

7- İhaleye katılacakların, teklif mektuplarını 08/04/2022 günü saat 11:00’e kadar 
Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Genel Evrak Servisi’ne teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve 
saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği’nin 25. maddesine uygun düzenleyecekleri 
teklifleri ihale saatine kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelen Evrak Servisi’ne ulaşmış 
olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Evrak Servisi’ne ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. 
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 
olarak kabul edilir. 

8- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

9- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, işbu İhale “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama 
işlemleri Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacaktır. Kurum ihale tarihini herhangi bir sebep 
göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve sözleşmenin 
imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

10- Kira bedeli ve KDV’si sözleşmeyle belirlenen sürede aylık olarak ödenecektir. 
11- İhale konusu alanın tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 
 3574/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3771/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3733/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (137 KİŞİ) 

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) 
fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 6 Avukat, 4 Çocuk Gelişimcisi, 127 Koruma ve 
Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 137 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1. GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
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, 

5. Askerlik durumu itibariyle;  
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  
2- KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR 
A) AVUKAT (AVK) 
Avukat pozisyonunda 6 sözleşmeli personel alınacaktır  
Avukat pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Hukuk 
Fakültesinden mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Avukatlık ruhsatına sahip olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (6): Antalya (1), İstanbul (2), İzmir (2),     

Muğla (1) 
B) ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (ÇG) 
Çocuk Gelişimcisi pozisyonunda 4 sözleşmeli personel alınacaktır  
Çocuk Gelişimcisi pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk 

Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,  
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2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): İstanbul (4) 
C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-1) 
Bu pozisyonda 28 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak, 
3- Erkek olmak, 
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,  
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
6- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
7- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy 

uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy 
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 

8- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (28): Ankara (4), Bilecik (1), Bursa (1), 

Çankırı (2), Çorum (1), Denizli (1), Edirne (1), Erzurum (2), Giresun (1), Eskişehir (1), Gaziantep 
(1), İzmir (3), Kırklareli (2), Konya (1), Mersin (1), Sakarya (1), Sivas (1), Tekirdağ (1), Tokat 
(1), Yalova (1) 

D) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-2) 
Bu pozisyonda 35 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak, 
3- Erkek olmak, 
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,  
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
6- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
7- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy 

uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy 
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 

8- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (35): Artvin (1), Bilecik (1), Bursa (1), 

Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (3), Giresun (1), Gümüşhane (1), 
Hakkâri (2), Isparta (2), Kars (2), Kastamonu (2), Kayseri (1), Konya (1), Mardin (2), Mersin (1), 
Sakarya (1), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Tokat (1), Van (2), Yozgat (2), Zonguldak (1) 
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E) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-3)  
Bu pozisyonda 49 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak, 
3- Erkek olmak, 
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 

olmak, 
6- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (e-

Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü) 
7- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
8- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy 

uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy 
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 

9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (49): İstanbul (49) 
F) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-4)  
Bu pozisyonda 15 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak, 
3- Kadın olmak, 
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 

olmak, 
6- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (e-

Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü) 
7- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
8- Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden 

boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin 
boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 

9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (15): İstanbul (15) 
3. DİĞER HUSUSLAR 
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu 
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare 
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir. 
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3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 
alınmayacaklardır. 

4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih 
ettikleri İl ve/veya İlçelere yapılacaktır. 

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-/25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.  
2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. 
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda 

bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya 
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir.  

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin 

bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden 
duyurulacaktır. 

2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon 
olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon 
sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.  

3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday 
belirlenecektir.  

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan 
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. 

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adaylar ile atanma 
esnasında nitelikleri taşımayanların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. 

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet 
sitesinde ilan edilecektir.  

İlanen duyurulur. 
 3726/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (69 KİŞİ) 
Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslara göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Arkeolog ve 
Müze Araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alımı 
yapılacaktır. 

1. GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
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3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
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,  

5. Askerlik durumu itibariyle;  
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile arazi ve şantiye 

şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 
2. ÖZEL ŞARTLAR 
A- ARKEOLOG (ARK) 
Arkeolog pozisyonunda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Arkeolog pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve 

Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya 
Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden/programlarından 
herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki 
öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekmektedir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (1), Amasya (1), Antalya (1), Artvin 

(2), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Edirne (3), Erzincan (1), Erzurum (2), Gaziantep (1), 
Hatay (1), Iğdır (2), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa 
(2), Mardin (3), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), 
Yalova (1), Yozgat (1) 

B- MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-1) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 24 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi 

bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır, 
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3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekmektedir, 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (24): Aksaray (1), Artvin (1), Batman (1), 

Bitlis (1), Edirne (1), Iğdır (1), Isparta (2), Konya (1), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), Manisa 
(1), Mardin (3), Muş (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Tunceli (1), Yalova (1), Yozgat (1), 
Zonguldak (1) 

C- MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hititoloji 

bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekmektedir, 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): Ankara (1), Gaziantep (1), İstanbul (1) 
D- MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-3) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih 

bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekmektedir, 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Edirne (1), İstanbul (1) 
3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır,  
2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir, 
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır, 
4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda 

bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya 
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir, 

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir.  
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4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ: 
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar; 
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan) 
 b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan) 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) 
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü 
sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.  

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS 
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil 
ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

5. DİĞER HUSUSLAR 
1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv 
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare 
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir, 

3- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 
alınmayacaklardır, 

4- Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır. 
6. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ: 
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer 

Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.  
7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin 

bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer 
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. 

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı 
ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste 
belirlenecektir.  

3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler 
içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.  

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun 
olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. 

 3727/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Akşemsettin Fatih İmam Hatipliler Vakfı (Vakıf 87) 

VAKFEDENLER: Tayfun Duman, Hüseyin Sevim, Mesut İlter, Hanefi Gündoğan, 

Ayhan Kahraman, Nihat Karataş, Osman Savaş, Seyfeddin Ergin, Veysel Tural, Vahit Kırkan, 

Ahmet Örcün, Mustafa Salihoğlu  

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 09.02.2022 tarihli, Dosya No: 

2022/206, Karar No: 2022/368 sayılı kararı ve bu kararın kesinleşmesine ilişkin İstanbul 8. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 08.03.2022 tarihli ve E:2021/65, K:2021/592 sayılı kesinleşme şerhi. 

VAKFIN AMACI: İstanbul İmam Hatip Lisesi 1987 mezun ve mensuplarının 

öncülüğünde; Mahmut Celaleddin Ökten’in veciz ifadesiyle: “Asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu 

ve batıyı bilen münevver, dindar görüneceğim diye taassup sahibi olmayan, aydın desinler diye de 

dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik yetiştirmek” ve vakıf senedinde 

yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU: Tayfun Duman, Hüseyin Sevim, Hanefi Gündoğan, Seyfeddin 

Ergin, Veysel Tural, Mustafa Salihoğlu, Ahmet Örcün, Harun Çetin 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İlim Yayma Cemiyetine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 3631/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim Limited Şirketi’nin N38-b 

no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 25.03.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 

 3652/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim Limited Şirketi’nin N39-d 

no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 25.03.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 

 3652/2/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
7638 ada 18 parsel, 7838 ada 2 parsel ve 13787 ada 6 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı ile mer’i imar planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında 
yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin UİP revizyonu (81178) Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna alınmıştır. 

    3329/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
63546 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan 
Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 3423/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
İlçemiz, Saray - Fatih Mahallesi 98906 ada 7 parselde yer alan mülkiyeti Belediyemize 

ait, toplam 19009.00 m² olan “Belediye Hizmet Alanının” 7000.00 m²’lik bölümünün "Park 
Alanı" olarak düzenlenmesi ve Mimar Sinan Mahallesi 95580 adanın güneybatısında yer alan 
Park Alanının 7000.00 m2'lik kısmının kullanım kararının "Belediye Hizmet Alanı" olarak 
düzenlenmesine yönelik kesinleşen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden 
Müdürlüğümüzce hazırlanarak Pursaklar Belediye Encümeninin 03.02.2022 tarih 039 sayılı kararı 
ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 17.03.2022 tarih ve 446/575 
sayılı kararı ile onaylanan 90004/73 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi 
uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.  

İlgililere ilanen duyurulur. 
 3559/1-1 

—— • —— 
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 
Uzmanlık Alanı /  
Aranılan Şartlar 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

TIP 
FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Genel Cerrahi 
Genel Cerrahi alanında 

doçentlik unvanına sahip 
olmak. 

Doçent 
(ESKİ 
HALİ) 

1 

TIP 
FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Genel Cerrahi 
Genel Cerrahi alanında 

doçentlik unvanına sahip 
olmak. 

Profesör 
(YENİ 
HALİ) 

1 

 3731/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

İşletmecinin Unvanı 

İşletmecinin 

Vergi Kimlik 

Numarası 

İşletmecinin 

Bilinen Adresi 

İdari Para 

Cezasının 

Dayanağı 

Borç 

Türü 

Borç 

Miktarı 

Fİ BİLİŞİM 

DANIŞMANLIK 

MÜHENDİSLİK SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ 

3870582703 

Konak Mah. Barış 

(120) Sok. Bina 

No: 3 Daire: 10 

Nilüfer/BURSA 

BTK İdari 

Yaptırımlar 

Yönetmeliği’nin 

ilgili maddeleri 

İPC 
20.825,91 

TL 

15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari 

Yaptırımlar Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda adı geçen 

işletmeci için idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bu itibarla; idari para cezasının ilanen tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi IBAN: 41 

0001 2009 4520 0004 0000 08 Online tahsilat hesabına banka şubesi aracılığıyla ödenmesi, 

ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya Bölge 

Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz 

edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca idari para 

cezasının iş bu tutanağın tebliğini müteakip kanun yoluna başvurulmadan önce altmış (60) gün 

içinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının 1/4’ü oranında indirim yapılacağı, peşin 

ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim 

Kurumu’na otuz (30) gün içerisinde para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit 

taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin 

zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale 

geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 

Kanunu hükümlerine göre altmış (60) gün içerisinde iptal davası açılabileceği, dava açılması 

halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 

edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 

gönderileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3632/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) 
grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara 
karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 
KODU UNVANI MEZUNİYET 

DURUMU ADET 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANILAN NİTELİKLER 

DS01 Diğer Sağlık 
Personeli ÖNLİSANS 1 KPSSP93 

-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
-Fibromiyalji, Ekstremite Yaralanmalarında 
Egzersiz Stratejileri, Skolyozda Güncel Tedavi 
Yaklaşımları konularının en az birinde eğitim 
almış olmak ve belgelemek. 

DS02 Diğer Sağlık 
Personeli ÖNLİSANS 3 KPSSP93 

-Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez 
Teknolojisi önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

DS03 Diğer Sağlık 
Personeli ÖNLİSANS 3 KPSSP93 -Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

DS04 Diğer Sağlık 
Personeli LİSANS 1 KPSSP3 

-Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji 
Mühendisliği lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 
-Radyoterapi fiziği, sağlık fiziği veya medikal 
fiziği üzerinde yüksek lisans yapmış olmak. 

ST01 Sağlık 
Teknikeri ÖNLİSANS 4 KPSSP93 

-Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, 
Ambulans ve acil bakım teknikerliği, 
Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil 
bakım, İlk ve acil yardım önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

ST02 Sağlık 
Teknikeri ÖNLİSANS 1 KPSSP93 

-Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar 
Teknikleri önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

ST03 Sağlık 
Teknikeri ÖNLİSANS 1 KPSSP93 

-Odyometri veya Odiometri önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
-En az 4 (dört) yıllık odyometri deneyime sahip 
olmak ve belgelemek. 

ST04 Sağlık 
Teknikeri ÖNLİSANS 1 KPSSP93 -Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

ST05 Sağlık 
Teknikeri ÖNLİSANS 1 KPSSP93 

-Odyometri veya Odiometri önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
-Yenidoğan uygulayıcı eğitim belgesine sahip 
olmak ve belgelemek. 
-VNG ile ABR testlerini kullanıyor olmak ve 
belgelemek. 
-En az 4 (dört) yıllık odyometri deneyimine 
sahip olmak ve belgelemek. 
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ST06 
Sağlık 

Teknikeri 
ÖNLİSANS 1 KPSSP93 

-Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, 
Ambulans ve acil bakım teknikerliği, 
Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil 
bakım, İlk ve acil yardım önlisans 
programlarının birinden mezun olmak, 
-Bir üniversite hastanesinin Acil servisinde en 
az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. 
-Sağlık bakanlığı onaylı, UMKE eğitimi almış 
olmak ve belgelemek. 
-Sağlık bakanlığı onaylı, KBRN (Kimyasal, 
Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer) eğitimi almış 
olmak ve belgelemek. 

ST07 
Sağlık 

Teknikeri 
ÖNLİSANS 1 KPSSP93 

-Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, 
Ambulans ve acil bakım teknikerliği, 
Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil 
bakım, İlk ve acil yardım önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
-Bir üniversite hastanesinin Acil servisinde en 
az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. 
-Sağlık bakanlığı tarafından düzenlenen Temel 
modül eğitimi almış olmak ve belgelemek. 
-Sağlık bakanlığı onaylı, İlk yardım ve (OED) 
Otomatik eksternal eğitimi almış olmak ve 
belgelemek. 

RT01 
Röntgen 

Teknisyeni 
ÖNLİSANS 2 KPSSP93 

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

RT02 
Röntgen 

Teknisyeni 
ÖNLİSANS 2 KPSSP93 

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
-En az 4 (dört) yıllık anjio deneyime sahip 
olmak ve belgelendirmek. 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR 
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır. 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para 

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa 
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak, 
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, 
5. 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli 
bulunmamak, 

B-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak 
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine 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 kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü 
uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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C-  Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi 
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

D-  KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için 
ise 2020 KPSS P93 puanı esas alınacaktır. 

E-  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği 
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, 
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Özel Şartlar 
1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan 

niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 
2- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans 

mezunları için ise KPSS P93) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan 
öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir. 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak.  

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 
Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 
Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru 

yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler 

ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi 
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar 
yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde 
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER 
1) KPSS Sonuç Belgesi 
2) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle 

birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi 
(Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.) 

3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 
4) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
5) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310 
    3663/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bölümleri Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, 
Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde 
belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul Bölümü Kadro 

Unvanı 
Kadro 
Sayısı Aranan Koşullar İlan Son 

Başvuru Tarihi 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla 
İlişkiler ve 
Tanıtım 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

1. İletişim Bilimleri, Yeni Medya veya 
Sosyoloji alanında alınmış Doktora 
derecesine sahip olmak;  
2. Siyasal İletişim, Toplumsal Hareketler ve 
Yeni Medya alanlarında çalışmalar yapmış 
olmak;  
3. Kalitatif ve kantitatif araştırma 
yöntemlerine hakim olmak;  
4. Ulusal veya Uluslararası projelerde görev 
almış olmak.  
5. İlgili alanlarda ders verme deneyimine 
sahip olmak. 15.04.2022 

Rektörlük 
Ortak 

Dersler 
Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

1. Sosyoloji veya siyaset bilimi alanlarından 
birinde lisans derecesine sahip olup, 
sosyoloji alanında yurtdışı doktora derecesi 
bulunmak,  
2. Araştırma projelerinde çalışma 
tecrübesine sahip olmak,  
3. Sosyal teori ve siyaset sosyolojisi üzerine 
ders verme deneyimine sahip olmak,  
4. Lisans seviyesinde ders yürütecek 
düzeyde İngilizce bilgisi ve deneyimine sahip 
olup, alanında en az iki akademik dönem 
lisans eğitimi vermiş olmak. 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 
khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 

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

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

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

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

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
    3322/1-1 
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve 

Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları 

ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. 

1-Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin 

Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya kare kodlu e-Devlet çıktısı, 

Nüfus Cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 

(altı) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp 

ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

Profesör kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır. 

2-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından 

denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar; 

-Üniversitemizin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. 

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına 

sahiptir. 

-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 

ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 

-Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarının 3. maddesinin d 

fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu 

tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp 

taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı 

tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 

-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir. 

-Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan 

puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

Başvuru Süresi ve Yeri: 

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 

Profesör kadrosuna yapılacak başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel 

Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, 

eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 
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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 

S. 

N. 
Birimi Bölümü ABD Unvanı Der. Adet Aranan Şartlar 

1 
Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Yeniçağ Prof. Dr. 1 1 

Doçentliğini Yeniçağ 

Tarihi alanında almış 

olmak. Endülüs Tarihi, 

Kuzey Afrika Tarihi ve 

Osmanlı-İspanyol 

İlişkileriyle ilgili 

çalışma yapmış olmak. 

2 

Kızıltepe 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Tohumculuk 

Teknolojisi 
Prof. Dr. 1 1 

Doçentliğini Tarla 

Bitkileri Yetiştirme ve 

Islahı alanında almış 

olmak. Tahıl ve 

Baklagiller alanı ile 

ilgili çalışma yapmış 

olmak. 

3 
İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Kelam ve 

İslam 

Mezhepleri 

Prof. Dr. 1 1 

İmamet konusu ile 

ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

4 
Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Radyo 

Sinema ve 

Televizyon 

Radyo 

Sinema ve 

Televizyon 

Prof. Dr. 1 1 

Sinema ve İnsani 

Güvenlik ilişkisi ile 

ilgili çalışma yapmış 

olmak. 

5 
Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe Felsefe Tarihi Prof. Dr. 1 1 

Doçentliğini Felsefe 

alanında almış olmak. 

Kelam alanında 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

 3634/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELAMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 

hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. 

5- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış 

olması gerekmektedir. 

6- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası 

uyarınca atama yapılacaktır. 

7- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır. 

8- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

SINAV TAKVİMİ  

İlan Yayım Tarihi  : 01.04.2022  

Başvuru Başlangıç Tarihî  : 01.04.2022  

Son Başvuru Tarihi  : 15.04.2022  

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi  : 21.04.2022  

Giriş Sınavı Tarihi  : 25.04.2022  

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi  : 28.04.2022  

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : http://www.sbu.edu.tr/  
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İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
SIRA 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM DALI / 

PROGRAM 
UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR 

1 

Gülhane Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Nörolojik Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon 
Arş. Gör. 5 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

lisans mezunu olup Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon 

Programında veya Nörolojik 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Programında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

2 
Gülhane Hemşirelik 

Fakültesi 
Hemşirelik Bilimleri 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği 

Öğr. Gör. 

(Ders 

verecek) 

5 

Hemşirelik lisans mezunu olup 

Halk Sağlığı Hemşireliği 

Programında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. Alanında 

en az 7 yıl çalışmış olmak. 

3 
Gülhane Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 
Odyoloji Odyoloji Arş. Gör. 5 

Odyoloji lisans mezunu olup 

Odyoloji Programında doktora 

yapıyor olmak. 

4 
Gülhane Sağlık Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 

Ortopedik Protez ve 

Ortez 

Öğr. Gör. 

(Ders 

verecek) 

5 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

lisans mezunu olup Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon 

Programında doktora yapmış 

olmak. Alanında en az 7 yıl 

çalışmış olmak. 

5 
Hamidiye Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık Meslek 

Bilimleri 
Farmasötik Kimya Arş. Gör. 5 

Eczacılık lisans mezunu olup 

Farmasötik Kimya 

Programında doktora yapıyor 

olmak. 

6 

Hamidiye Sağlık 

Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 

Terapi ve 

Rehabilitasyon 
Fizyoterapi 

Öğr. Gör. 

(Ders 

verecek) 

5 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

lisans mezunu olup Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon 

Programında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. Alanında 

en az 5 yıl çalışmış olmak. 

7 Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Arş. Gör. 5 

Tıp veya Diş Hekimliği 

Fakültesi lisans mezunu olup 

Anatomi Programında doktora 

yapıyor olmak. 

8 
Hamidiye Yaşam 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji Klinik Psikoloji Arş. Gör. 5 

Psikoloji lisans mezunu olup 

Klinik Psikoloji Programında 

tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 
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DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen 

veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde 

yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular 

işleme alınmayacaktır. 

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 

başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal 

edilecektir. 

3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir 

belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi 

gerekmektedir. 

5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların 

ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri 

eklemeleri zorunludur. 

6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her 

aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 

tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. 

İSTENEN BELGELER 

1-Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir.) 

2-Akademik Özgeçmiş. 

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf. 

5-ALES ve Yabancı Dil sonuç belgesi. 

6-Doktora / Lisans/ Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri (e-Devlet'ten alınabilir) veya 

Denklik belgesi (Noter Onaylı)  

7-Lisans / Yüksekokul Transkript belgesi. (aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi) 

8-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik 

belgesi. 

9-Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik 

İmzalı Olmalıdır.) 

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.) 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 

0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.  

 3721/1-1 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 
Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”* hükümlerini yerine getirmiş 
olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 
öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor 
olmaları gerekmektedir. 

* Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince; 
7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim 

elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan 
birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler: 

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan 
fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı 
olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili 
merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 
Başvuracak adayların: 
Rektörlüğe hitaben yazılacak olan, başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim 

bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, 
öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, 
askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, 
hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve 
yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına 
yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini 
içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, 
eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet 
mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak 
için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren 
kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
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* İlan şartlarında çalışma deneyimi yer alan kadrolara başvuran adayların; deneyim 
sürelerini gösteren hizmet belgelerini, başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurusu dosyası bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayacak olup, dosyası (5 CD) eksiksiz 
adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli 
olmayacaktır. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta 
aracılığı /e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile 
ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.  

FAKÜLTESİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
ÖZEL KOŞULLAR 

BAŞVURU 

TARİH 

ARALIKLARI 

İktisadi ve 

İdari 

Fakültesi 

Ekonomi Profesör 1 

Adayların; 

- Doktora derecelerini “İktisat” alanından almış 

olmaları, 

-Doçentlik derecelerini “Mikro İktisat” alanından almış 

olmaları, 

-Mikroekonometri, çalışma ekonomisi, kalkınma 

ekonomisi, eğitim ekonomisi, firma dinamikleri, 

endüstri iktisadi, deneyimine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

01/04/2022 –

15/04/2022 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Adayların; 

-Doktora derecelerini “Endüstri Mühendisliği” veya 

“Yön-eylem Araştırması” alanlarından birinden almış 

olmaları gerekmektedir. 

-“Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon”, 

”Uygulamalı Olasılık ve İstatistik”, “Üretim Planlama 

ve Kontrol”, “Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik”, 

“Veriye Dayalı Optimizasyon”, “Veri Madenciliği”, 

“Makine Öğrenmesi” alanlarının bir veya birden 

fazlasında araştırma yürüten adayların başvurularına 

öncelik verilecektir. 

01/04/2022 –

29/07/2022 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Adayların; 

-Lisans derecelerini “Psikoloji” alanından almış 

olmaları, 

-Yüksek lisans derecelerini “Sinirbilim” ya da “Bilişsel 

Sinirbilim” alanından almış olmaları, 

-Doktora derecelerini “Sinirbilim” alanından almış 

olmaları, 

-Görsel algı, göz izleme, fMRI, ve yapısal MR data 

analizi konularında deneyimli olmaları gerekmektedir. 

01/04/2022 –

15/04/2022 

Duyurulur. 3552/1-1 
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Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. 
Üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU KOŞULLARI: 
•2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak. 
•5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: https://www.toros.edu.tr/ 
dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-
ve-Atanma-olcutleri.pdf) 

•Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 
tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. 
fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
- Başvuru dilekçesi, 
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 
- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

(Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgeleri) 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama 

tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.) 
Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051--Toros-

universitesi- Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf 
- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; (Eğitim- Öğretim dili İngilizce olan bölümler için – bilgi www.toros.edu.tr) 
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 
b)Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

ç)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan 
fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı 
olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili 
merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

- Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. 
Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, 
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- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin           
14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı, 

- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 
8. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı  

başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren 20 gün içinde 
“Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, 
MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. 

Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında CD ile teslim edilmesi tercih 
edilir. 

Alım Yapılacak Bölümler; 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı 
Kadro 
Sayısı 

Özel Şart Açıklama 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, Hemşirelik Esasları 
alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Halk Sağlığı 
Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Aynı 
zamanda sağlık kurumlarının farklı birimlerinde çalışmış 
olmak. 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 
(%100 İngilizce) 

Profesör / Doçent 
/ Dr. Öğr. Üyesi 

3 
Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Hemşirelik alanında 
tamamlamış olmak ve Hemşirelik Anabilim Dallarının 
birinde doktora yapmış olmak. 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ 
Dr. Öğr. Üyesi 2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR, 
TASARIM VE 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 
İç Mimarlık veya Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olmak, 
yüksek lisans ve doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık 
Anabilim dalında yapmış olmak. 

GASTRONOMİ VE 
MUTFAK SANATLARI 

BÖLÜMÜ 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında lisans ve 
yüksek lisans mezunu olmak. 
Doktora yapmış olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TIBBİ HİZMETLER VE 
TEKNİKLER BÖLÜMÜ / 

OPTİSYENLİK 
PROGRAMI 

Profesör 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Göz Hastalıkları alanında 
uzmanlığını yapmış olmak. 

TIBBİ HİZMETLER VE 
TEKNİKLER BÖLÜMÜ / 
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 

TEKNİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Nükleer Tıp alanında 
uzmanlığını yapmış olmak. 

İKTİSADİ, İDARİ ve 
SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 
TİCARET VE LOJİSTİK 

(%100 İngilizce) 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme veya Mühendislik 
alanlarının birinden lisans mezunu olmak. İşletme veya 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında doktora yapmış 
olmak. Alanda ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış 
olmak. Bir Yükseköğretim Kurumundan en az 2 eğitim 
öğretim dönemi lisans düzeyinde ders yürütmüş olmak 
ve bir Yükseköğretim Kurumunda en az 2 yıl çalışmış 
olmak. 
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MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 

(%100 İngilizce) 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Mühendislik alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi 

birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ve 

Yazılım alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
2 

Mühendislik alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi 

birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ve 

Bilgisayar Donanımı alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

(%100 İngilizce) 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin 

birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak ve bu 

alanların birinde doktora yapmış olmak, Haberleşme 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Profesör / Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin 

birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak ve bu 

alanların birinde doktora yapmış olmak, Kontrol alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin 

birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak ve bu 

alanların birinde doktora yapmış olmak, İşaret İşleme 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin 

birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak ve bu 

alanların birinde doktora yapmış olmak, Elektrik Güç 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

(%30 İngilizce) 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve 

Yapı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
2 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve 

Geoteknik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
2 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve 

Hidrolik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

(%100 İngilizce) 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve 

Yöneylem alanında çalışmaları olmak veya Yöneylem 

Araştırması alanında doktora yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

(%100 İngilizce) 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
2 

Mühendislik alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış 

olmak, Üretim Planlama, Ergonomi ve/veya Simülasyon 

(Benzetim) konularında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

 3621/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7384 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7385 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE)

Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7386 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve
Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik
Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7387 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin
Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

7388 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7389 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim
Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7390 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş
Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7392 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/03/2022 Tarihli ve 2022/1027 Sayılı Kararı

TEBLİĞLER
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40)'de Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No:2022/8)
–– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10908 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10909 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2020/95, K: 2022/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2020/17, K: 2022/5 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/22, K: 2022/6 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 12/11/2021 Tarihli ve E: 2020/2, K: 2021/3

Sayılı Kararı

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

Değerleri
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