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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/7/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Mes-

lek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/2/2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Nisan 2022
PAZARTESİ

Sayı : 31806



Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/7/2016 tarihli ve 29768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı enstitü, fakülteleri,  yüksekokulları, meslek

yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aileyle ilgili

eğitim, sağlık, ekonomi, üretim, medya ve benzeri konularda araştırmalar yapmak; kadın ve

ailenin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapan birimlerle iş birliği içinde bulunmak; kongre,

sempozyum, seminer, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek; özel ya da kamu kurum

ve kuruluşlarından gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile araştırma projelerine

katkı vermek, gerekirse yürütmek; kadınların aile içi ve toplumda ekonomik, kültürel ve sosyal

hayatta gelişimini destekleyerek üretken bireyler olmalarını sağlamak; kadınların yaşam boyu

eğitimlerini desteklemek; dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve dezavantajlı konumda olan ka-

dınlar ve ailelerinin aktif yurttaş olmalarını desteklemek ve sivil toplumdaki katılım ve temsilini

artırmak; bu alanlarda araştırmalar yapmak ve her düzeydeki öğrencilerin, kadın ve aile çalış-

malarını ilgilendiren her konuda duyarlılığını, bilgi ve yeterliliğini artırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kazanılmış olan kadın haklarını korumak, yaygınlaş-

tırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak

amacıyla çalışmalar yapmak.

b) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve ge-

lişmelere ilişkin bilgilendirici panel, seminer, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi

toplantılar düzenlemek.

c) Kadın ve ailenin eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konu-

larla ilgili olarak araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları ilgili bakanlık ve kamuoyu ile pay-

laşmak, mevcut çalışma ve projeleri desteklemek.

ç) Kadın ve aile konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası diğer kurum ve

kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve bu kapsamda bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Üniversite bünyesinde, farklı akademik disiplinlerde kadın ve aileye ilişkin yürütülen

çalışmaları eşgüdümlemek, akademik çalışmaları özendirmek ve bu alanda çalışmalarda bu-

lunanlara destek vermek, elde edilen sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

e) Kadın ve aile araştırmaları alanında lisansüstü program ve/veya programların açıl-

masına yardımcı olmak, ders programlarının oluşturulmasına destek vermek, açılan programın

başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

f) Üniversite öğrencilerinin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğre-

timlerinin sürdürülmesine yardımcı olmak ve toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak

uygulamalar yapmak ve deneyim kazanmalarına yardımcı olmak.

g) Kadın ve aile araştırmalarına ilişkin öğrenci topluluğunun kurulmasını teşvik etmek,

öğrencilerin aktif olarak çalışmalarına destek olmak.

ğ) Akademik ve idari personelin yanı sıra, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda kadın ve aileye yönelik araştır-

malara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek.
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h) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç
ve dış göç, siyasi katılım, ekonomi ve üretim gibi alanlarla ilgili olarak Yozgat ilindeki kadın-
ların durumunu saptayacak ve onların gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yap-
mak, eğitimler vermek ve sonuçlarını yayımlamak.

ı) Kadın ve aile araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak ve Merkezin amaçları doğ-
rultusunda bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak.

i) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimde ve dezavantajlı
yerleşim merkezlerinde yaşayan kadınlar için ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları ve
kurslar düzenlemek.

j) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadın-
ların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak, yerel, böl-
gesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.

k) Dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı hak ihlalleri, cin-
siyet ayrımcılığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz ve ifade özgürlüğü kısıtla-
ması gibi sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler geliştirilmesi ve durumlarının iyileş-
tirilmesi için bilimsel çalışmalar ve etkinlikler yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistikî
veriler yayımlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler,
kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuru-
luşları ile iş birliği yapmak.

l) Kamu kurum ve kuruluşlarına, diğer tüzel kişilere istenildiğinde danışmanlık hizmeti
sunmak, kadın konusunda yapılacak etkinliklerle ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla proje
ortaklığı ve iş birliği yapmak.

m) Engelli, bakıma muhtaç, şiddet gören, sığınmacı gibi dezavantajlı kadınların ve ya-
şadığı sorunların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu dezavantajlı grubun yaşadığı
problemlerin önlenmesi için uygun strateji ve politikalar geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üye-
leri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir. Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan veya Rektör tarafından görevlendirilmesi
iptal edilen Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür; Merkezin amaçlarını etkin olarak yerine getirmekten, çalışmaların düzenli
bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumlu-
dur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemde amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-
mak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve ilgili bi-
rimler arasında koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-
nelin görevlerini; sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu
Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yürütmek.
Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10- (1) Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklif edeceği iki
kişi, Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdürün görevi
sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevleri de sona erer.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdüre vekâlet etmek.
b) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Merkezin faa-
liyet alanlarında çalışma yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç
yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla
Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu
toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Mü-
dürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet alanlarında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.
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d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değer-
lendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan
organdır. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitede
görevli öğretim elemanları, kadın ve aile araştırmaları konusunda çalışmaları olan akademis-
yenler, istekleri hâlinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel
sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler
arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş en
fazla on iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır
ve kararlarını oyçokluğu ile alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, Mer-
kezin çalışmaları ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş
bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 9/3/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok
Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3966 

—— • —— 
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3970 
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İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3967 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

10 ADET D912 R BALAST TOKMAKLAMA MAKİNESİNİN POZ OTOSUNA 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/252272 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 06330 Gar-Altındağ/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 43 61- 43 11 / 0 (312) 520 62 11 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr 

2- İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı: 10 Adet D912 R Balast Tokmaklama Makinesinin 

Poz Otosuna Dönüştürülmesi İşi. 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 

Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 13/05/2022 Cuma günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 250,00 TL. bedelle temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    3945/1-1 
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PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan PVC ciltlikler teknik özellikler listesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 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 Basım İşletme Müdürlüğü 

Satınalma Servisinde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler listesi ve 

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

çıktısı alınabilmekte olup İşletmemizce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İşletmemiz 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 

özellikler listesi 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, 18.04.2022 günü, en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım 

İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4.İstekliler ihale konusu PVC ciltliklerin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

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

istisna kapsamındadır. 

 4126/1-1 
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BOĞAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA HATTININ ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ BAKIM 

İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/345745 

İşin Adı  :  TCDD 2Bölge Müdürlüğü Boğazköprü-

Ulukışla Hattının Elektrifikasyon Sistemleri 

Bakım İşleri (Hizmet Alımı) 

İhale Türü - Usulü  :  Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin   

a) Adresi : TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BEHİÇBEY/ YENİMAHALLE/ ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 03125208741-5208781 - 3125208949 

c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının    

görülebileceği internet adresi  : www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin   

a) Niteliği, türü ve miktarı  : ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ BAKIM 

İŞLERİ (HİZMET ALIMI) 

b) Yapılacağı Yer  : BOĞAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA HAT KESİMİ 

c) Süresi : İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 

(üç yüz altmış beş) takvim günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik /    

Yeterlik Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

BEHİÇBEY / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 21.04.2022 - 14:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

bürosuna 21.04.2022 saat:14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 1.000,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4094/1-1 
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BEYLİKDÜZÜ SON DURAK - SÖĞÜTLÜÇEŞME (KADIKÖY) METROBÜS HATTI 
DURAKLARINDA YER ALAN 886 ADET RAKET TİPİ REKLAM 

UYGULAMALARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1) Encümen Kayıt No  : 2029 
2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı : İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti, hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan, Beylikdüzü Son Durak - 
Söğütlüçeşme (Kadıköy) Metrobüs hattı duraklarında yer 
alan 886 adet raket tipi reklam uygulamalarının 3 yıl süre 
ile işletmeye verilmesi işi 

3) Muhammen Bedel : 52.500.000.-TL + KDV/ 3 YIL 
4) Geçici Teminat : 1.575.000.-TL 
5) İşletme Süresi : 3 Yıl 
6) Yeterlik İçin Son Başvuru  
     Tarih ve Saati : 25 Nisan 2022 Saat: 13:00 
7) İhale Tarihi ve Saati : 27 Nisan 2022 Saat: 10:00 
  Son teklif verme tarih ve saati : 26 Nisan 2022 Saat:16:00 
8) İhalenin Yapılacağı Yer: : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/ 
İstanbul 

9) Yeterlik Başvurusunun 
    Yapılacağı Yer : Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. 
Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul 

10) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 
istinaden Kapalı Teklif Usulü 

11) İhale şartnamesinin 
      görülebileceği veya satın 
      alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi 

Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek 
Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresinden satın 
alınacaktır.  
Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93 

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)  

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 
Kişiler) 

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
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makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.1.4. İmza Sirküleri. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 
etmeleri gerekir. 

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 
a) İstekliler ihale ilan tarihinden geriye doğru açık hava reklamcılığı alanında en az 3 

yıldır faaliyet gösterdiğine dair resmi veya yarı resmi (oda, borsa, kanunla kurulan meslek 
kuruluşları) kurumlardan alınmış belge sunacaklardır. 

b) İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) 
olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. İşbu belgeler 
Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Tasdikli olacaktır.) 

c) Ortak girişim olması halinde her halükarda (a) ve (b) fıkralarındaki şartları ortak 
girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birisinin tek başına sağlaması zorunludur. 

12.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

12.1.8. Ortak girişim beyannamesi. 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 
verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 
tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

 Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 
sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 
olabilir. 

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf 
içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  
12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 
12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),  

12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 
beyanı),  

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 



11 Nisan 2022 – Sayı : 31806 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi 
odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.2.6. İmza Sirküleri. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 
etmeleri gerekir. 

12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 

12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim 
beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak 
eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

 Yurt dışındaki faaliyet belgelerinin tevsikine ilişkin hususlar ile başvuru veya teklif 
kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemlerine ilişkin 
hususlar şartnamede belirtilmiştir. 

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 25 Nisan 2022 saat: 13:00’a kadar yeterlik 
müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 
verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin 
huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif 
zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç 26 Nisan 2022 saat: 16:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
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Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 
34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 26 Nisan 2022 saat:16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 
34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 26 Nisan 2022 Saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 4185/1-1 
—— • —— 

T1 TRAMVAY HATTINDA ÇALIŞAN 46 ADET VAGON (23 DİZİ) VE T3 TRAMVAY 
HATTINDA ÇALIŞAN 2 ADET VAGONUN DIŞ YÜZEYLERİNDE BULUNAN 

REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN 
İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1) Encümen Kayıt No  : 1840 
2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı : Belediyemizin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında 

bulunan; T1 tramvay hattında çalışan 46 adet vagon (23 
dizi) ve T3 tramvay hattında çalışan 2 adet vagonun dış 
yüzeylerinde bulunan reklam alanlarının kullanım 
hakkının 3 yıl süre ile işletmeye verilmesi işi (Lokasyon 
bilgisi şartname eki listede belirtilmiştir.) 

3) Muhammen Bedel : 9.942.600.-TL + KDV/ 3 YIL 
4) Geçici Teminat : 298.278.-TL 
5) İşletme Süresi : 3 Yıl 
6) Yeterlik İçin Son Başvuru  
     Tarih ve Saati : 25 Nisan 2022 Saat: 13:00 
7) İhale Tarihi ve Saati : 27 Nisan 2022 Saat: 10:05 
  Son teklif verme tarih ve saati : 26 Nisan 2022 Saat:16:00 
8) İhalenin Yapılacağı Yer: : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/ 
İstanbul 

9) Yeterlik Başvurusunun 
    Yapılacağı Yer : Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. 
Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul 

10) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 
istinaden Kapalı Teklif Usulü 



11 Nisan 2022 – Sayı : 31806 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

11) İhale şartnamesinin 
      görülebileceği veya satın 
       alınabileceği yer  : İhale Şartnamesi 2.500.-TL bedelle Reklam Yönetimi 

Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek 
Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresinden satın 
alınacaktır.  

  Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93 
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)  

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 
Kişiler) 

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.1.4. İmza Sirküleri. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 
etmeleri gerekir. 

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 
Reklam ve tanıtım alanlarını en az 5 (beş) yıl işlettiğini veya işlettirdiğini belgeleyenler 
Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekliler sermayelerinin en az 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olduğuna 

dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan 
her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

b) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 10 (on) yıl içerisinde toplam 60.000.000 TL 
(Altmış Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi 
tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 
halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 
sağlaması yeterlidir. 
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c) İhale ilan tarihinden itibaren son 10 (on) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 
alanında 30.000.000 TL (Otuz Milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme 
belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak 
kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. İş deneyiminin değerlendirilmesinde 
sözleşmelerde ve faturalarda yer alan KDV’siz tutarlar esas olup, fatura bedelleri herhangi bir 
güncelleme işlemine tabi, tutulmayacaktır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş 
deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her 
halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak 
kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle 
ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

12.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

12.1.8. Ortak girişim beyannamesi. 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 
verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 
tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

 Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 
sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 
olabilir. 

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf 
içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  
12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 
12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),  

12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 
beyanı),  

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi 

odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.2.6. İmza Sirküleri. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 
etmeleri gerekir. 
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12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 

12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim 
beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak 
eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

Yurt dışındaki faaliyet belgelerinin tevsikine ilişkin hususlar ile başvuru veya teklif 
kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemlerine ilişkin 
hususlar şartnamede belirtilmiştir. 

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 25 Nisan 2022 saat: 13:00’a kadar yeterlik 
müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 
verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin 
huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif 
zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç 26 Nisan 2022 saat: 16:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 
34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

 18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 26 Nisan 2022 saat:16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 
34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 26 Nisan 2022 Saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 4186/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİ İLE İNŞAAT YAPILMASI İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep İli Şehitkamil Belediye Başkanlığından: 
1) İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 

18,69,73. Maddeleri ve 2886 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince Arsa Karşılığı Hasılat 
Paylaşımı Yöntemi İle İnşaat Yapılması işi ihale edilecektir. Belirtilen arsaların projeleri idare 
tarafından hazırlanmış, inşaat ruhsatları alınmıştır.  

Mahalle Ada Parsel 
Arsa 

Alanı m²

Niteliği, 

İmar Durumu 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G.Teminat 

(%3)(TL) 

Toplam Genel 

Brüt İnşaat 

Alanı (m²) 

Şehitkamil/ 

Yeşilova 

8208 1 4.224,99
Konut+Ticari 

E=2,00 

151.793.573,75 4.553.807,21l

15.400,83 

8209 1 4.434,78
Konut+Ticari 

E=2,00 
16.329,50 

8213 1 4.936,38
Konut 

E=1,80 
15.117,00 

8214 4 3.530,05
Konut 

E=2,00 
13.011,20 

    

Toplam İnş. 

Alanı: 
59.858,53 m² 

2) İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
 İhale Konusu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince 

“Kapalı Teklif Usulü Arttırma” suretiyle yapılacaktır. 
3) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
İdare: Şehitkâmil Belediyesi Başkanlığı  
Adres: Aydınlar Mah. 3063 nolu Cadde No:15/A Şehitkâmil/Gaziantep 
Telefon: 444 2702 (Dahili :3105/3080) 
Fax:3258315 
4) İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
İhale 22/04/2022 Cuma günü Saat :14.30. da Belediyemiz, Aydınlar Mahallesi Ömer 

Halis Demir Bulvarı 03075 nolu cad. no:2 Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale salonu 
Kat:1 Şehitkamil/Gaziantep İhaleye iştirak edeceklerin istenen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç 22/04/2022 Cuma Günü saat 12.00’a kadar 
vermeleri veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden 
idare sorumlu değildir.  

5) İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00 TL 

(BinTürkLirası ) karşılığında (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank TR22 
0001 5001 5800 7261 1866 49 Şehitkamil Belediyesi hesabına yatırılarak) Şehitkamil Belediyesi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden (Aydınlar Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı 
03075 nolu cad. no:2 Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası, 1.kat Şehitkamil/Gaziantep) temin 
edebilirler. 

6) GEÇİCİ TEMİNAT: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler teklif ettikleri bedelin(AKİPG) %3 ünden az 

olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen 
bedelin(AKİPG) %3 ünden az tutarda geçici teminat veren isteklinin zarfı değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. İstekliler Geçici teminat olarak Vakıfbank TR47 0001 5001 5800 7311 5527 70 
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ İHALE TEMİNAT hesabına yatırdığına ilişkin makbuzu veya 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine göre hazırlanacak , Limit Dahili Süresiz 
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Banka Teminat Mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri 
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teklif dosyasında sunacaktır.  

7) İSTENİLEN BELGELER VE İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI: 
Teklifler aşağıda belirtilen şekilde Dış zarf içerisinde hazırlanacaktır.  
Bu zarf içerisinde; 
7.1-İÇ ZARF: 
• Teklif Mektubu 
• Fizibilite Raporları 
- Cetvel-1 Satışa Esas Bağımsız bölümlerin asgari satış değer raporu ve Cetveli 
- Cetvel-2 Arsa Karşılığı Satış Toplam Gelir (AKSTG) Tutarı Paylaşım Planı  
- Cetvel-3 Arsa Karşılığı İdare Payı (AKİPG)Ödeme Planı 
Teklif Mektubu ve Fizibilite Raporlarının (Cetvel-1, Cetvel-2, Cetvel-3) istekli tarafından 

imzalanması ve Teklif Mektubunda, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 
zorunludur. Bunlara uygun olmayan üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul 
edilmeyecektir.Teklif Mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra iç zarf kapatılacak ve iç 
zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve kanuni tebligatı esas olarak göstereceği açık adresi 
yazılacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından adı soyadı veya ticari ünvanı yazılarak 
imzalanacaktır. 

7.2-DIŞ ZARF: 
a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve 

eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf, 
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
    1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
    2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Belgeler ; 
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
    2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 

Tüzel kişilerde; bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun isteklilerin yönetimindeki görevliler 
ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına 
ilişkin bilgiler, 

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

f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış İdari Şartname, Özel Teknik 
Şartname ve Altyapı Genel Şartnamesi , 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  
h) Teklif edilen bedelin(AKİPG) en az %3’ü tutarındaki geçici teminat, 
i) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 

15 (onbeş) gün içerisinde alınan güncel belge, 
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi, 
k) Mali Durum Belgeleri:  
1.Banka Referans Mektubu: 
Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel 

Müdürlük teyitli Banka Referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi 
toplamlarının 10.000.000,00-TL(Onmilyontürklirası) ’den az olmadığını, ortaklık olması halinde 
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ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de 
% 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

2.Toplam Ciro: İstekli ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren 
gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yada Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. 

Toplam cironun en az 10.000.000,00TL olması gerekmektedir. Bu kriterleri ihalenin 
yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak 
üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin 
yukarıda belirtilen değerin % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en 
az % 25’i olmak üzere geri kalan % 50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. İş 
ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin 
yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.  

l) İş Deneyim Belgesi: İhaleye katılacak istekli “C” sınıfı müteahhitlik sertifikasına sahip 
olmalı ve kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında 
en az toplam 20.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olmalıdır, buna ilişkin belgelerin 
aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması 
halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m) Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik 
Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri İmalathane, Fabrika Vb. üst yapı olarak 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarı ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 
borcu olmadığına dair belge, 

o) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarı ile kesinleşmiş vergi borcu olmadığına 
dair belge 

ö) Yapı Araçları-Makine ve Ekipman Taahhütnamesi: İsteklinin iş kapsamında araç ve iş 
makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname 

p) Teknik personel Taahhütnamesi; İsteklinin iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağın dair taahhütname 

r) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname;2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. 
Maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname 

s) İşin Yapılacağı Yerin görüldüğüne Dair Belge 
8) Yukarıda sayılan ve tarif edildiği şekilde hazırlanan belgeler iç zarfla birlikte dış zarfa 

konulur. Kapatılması gereken yerler kapatıldıktan sonra, istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır. 
Dış zarfın üzerinde, Firma adı ve adresi, İdarenin adı ve adresi, İhalenin adı ve tarihi yazılır. 

9) Arsa Karşılığı İdare Payı Gelir Oranı(AKİPGO) %35’in altında olmayacaktır. 
10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11) Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır. 
12) İşin süresi 720 gündür. 
13) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar 

yükleniciye aittir. 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.  
 4193/1-1 
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HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Hızar Palası ve Zinciri Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

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

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

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 79 – 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2224042 

b) IKN : 2022/345865 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı – Hızar Palası ve Zinciri Temini (2 

Kalem ) 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

ambarı. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 10.05.2022 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

Şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci 

maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi 

içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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

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

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

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

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

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

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Firmalar teklifleri ile birlikte birer adet numune vereceklerdir. 

6.2. Firmalar teklif ettikleri hızar palası ve hızar zinciri markasının yetkili satıcısı 

olduğuna dair belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

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

olanıdır. 

8- Kısmi teklif verilebilecektir, İhale konusu işe ilişkin işin her kaleme ya da istenen 

kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. 

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

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 4081/1-1 
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ÇELİK SAC ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Çelik Sac Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

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

1-İdarenin  

a) Adı :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi :Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No:267090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 75 -0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve  
Satın Alınabileceği Yer 

1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK 
2- TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat
Caddesi) 68.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer 
:TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi :nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2-İhaleKonusu Alımın/Hizmetin  

a) Dosya No :2211020 

b) IKN :2022/339814 

c) Niteliği, Türü, Miktarı :Muhtelif Çelik Sac (35 kalem) 

ç) Teslim Yeri/İşin 
Yapılacağı Yer 

:TTK Genel Müdürlüğü fatura muhteviyatı malzemeler
için Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
Ambarı, diğer müessese Müdürlükleri fatura
muhteviyatı malzemeler için Müessese ambarlarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7. gün. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi 
:Teslim süresi 60 takvim günüdür. Alternatif teslim
süreleri ayrıca değerlendirilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı Yer :TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarih ve saati :23.05.2022 Saat 15:00 

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

iş ortaklığı beyannamesi,   

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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

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

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

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

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

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

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

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

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

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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6-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Firmalar,  bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna 

ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 

10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmalar, 

teklifleriyle birlikte  teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN IS0 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

6.2. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 

ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

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

8-İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

9-Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10-Teklif ve Sözleşme Türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile   iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

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

teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12-Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 

(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması 

zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer Hususlar. 

İlan olunur. 4116/1-1 
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19.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüzce 2022 yılı için ihtiyaç duyulan toplam 19.000 ton Su Buharı %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Hopa Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Sundura Mahallesi Hopa Rize Karayolu Üstü No: 22   08600 Hopa-ARTVİN 
adresinden temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İdari ve Teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2022 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Hopa 
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilemez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8- İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü Sundura Mahallesi Hopa Rize Karayolu üstü   
No: 22   08600 Hopa/ARTVİN adresinde yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Fiyat değerlendirmesinde tek fiyat verilecek olup yalnızca TL bazında verilen teklifler 

değerlendirilecektir. 
11- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimizin hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.    3943/1-1 

—— • —— 
15.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüzce 2022 yılı 1. dönem ihtiyaç duyulan toplam 15.500 Ton su buharı 

%20 artar-eksilir opsiyonlu olarak satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Arhavi Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Arhavi/ARTVİN adresinden temin edilebilir. 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2022 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Arhavi 
Çay Fabrikası Müdürlüğü Arhavi/ARTVİN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4. İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
5. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (Opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
6. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
7. İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
8. İhale kısmı tekliflere kapalıdır. 
9. Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, satın alma 

ve ihale yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

    3974/1-1 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2022 – Sayı : 31806 

 

23.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Müdürlüğümüzce 2022 yılı 1. Dönem için ihtiyaç duyulan toplam 23.000 ton su buharı 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Fındıklı Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169   53700 Fındıklı-RİZE adresinden 

temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2022-Perşembe günü saat 14:00’e kadar Fındıklı 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8- İhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi   

No: 169    53700 Fındıklı/RİZE adresinde yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10- Fiyat değerlendirmesinde tek fiyat verilecek olup yalnızca TL bazında verilen teklifler 

değerlendirilecektir. 

11- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

    3944/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
18.01.2022 tarihli ve 2740806 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması talimatlandırılan, Atakale Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Oktay GÜLBABA (Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar, 
Denetçi No: 10151, Oda Sicil No: 7301) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 
13. İdare Mahkemesinin 16.03.2022 tarihli ve E.2022/329 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile Oktay GÜLBABA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 29.03.2022 
tarihli ve 3292597 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 4093/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4203/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4203/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4203/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4203/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4203/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4203/6/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 
kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması 
ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

GENEL ŞARTLAR 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı 
dil sınavından 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  
1. Özgeçmiş 
2. Dilekçe  
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi 
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
7. Yabancı Dil Belgesi 
8. ALES Belgesi 
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ  
İLK BAŞVURU TARİHİ : 11.04.2022 
SON BAŞVURU TARİHİ : 25.04.2022 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 26.04.2022 
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 28.04.2022 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 29.04.2022 
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Kerem Aydınlar Kampüsü 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL  
Tel: (216) 500 44 44 (4489) 

Unvanı 

İlanın 

Çıkacağı 

Birim 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı/ 

Program 

Kadro 

Sayısı 

Başvuru 

Şekli 

Sonuçların 

Açıklanacağı  

İnternet Adresi 

Başvuru 

Yeri 
İlan Özel Şart 

Arş. 

Gör. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 
1 

Şahsen/ 

Posta 
www.acibadem.edu.tr 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

- Sağlık Yönetimi, 

İşletme, Ekonomi, İktisat 

bölümlerinden herhangi 

birinden lisans mezunu 

olmak, 

- Sağlık Yönetimi 

alanında tezli yüksek 

lisans yapmış veya 

yapıyor olmak. 

İLGİLİLERE DUYURULUR. 4052/1-1 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim 

Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 

belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde 

yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, 

Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında 

oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 

Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde 

yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi ve yayın listesi ile 

birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı 

veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına; 

Dr. Öğr. Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet 

adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya 

sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın 

dosyalarını ekleyerek, ilgili birime; 

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 

gün içerisinde başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

- Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi 

müracaat dosyasına ekleyeceklerdir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

- Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.) 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları 

ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 

başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin 

edilebilir. 
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BİRİMİ/ 

BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/  

ANASANAT DALI/  

PROGRAMI 

UNVANI 

TAHSİS EDİLEN KADRO  

DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Temel Eğitim 
Okul Öncesi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçentliğini çocuk gelişimi 

alanından almış, erken 

çocuklukta sosyal beceriler ve 

değerler eğitimi konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 

Fizik Eğitimi alanında 

Doçentliğini almış, Kavramsal 

Fizik öğretimi, elektrik ve 

mekanik konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 

Doçentliğini Fizik Eğitimi 

alanında almış ve temel 

astronomi kavramlarının 

öğretimi üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Profesör 1 1 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında 

Doçentliğini almış, Gestalt 

Terapi alanında çalışma yapmış 

olmak. 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 
Matematik Eğitimi Profesör 1 1 

Matematik eğitiminde 

doçentliğini almış, matematiksel 

modelleme ve bilgisayar 

destekli matematik eğitimi 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

alanında almış, mühendislik 

eğitimi ve eğitimde teknoloji 

kullanımı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 
Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

İnformal öğretmen yetiştirme ve 

bilimsel okuryazarlık üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Sınıf Eğitimi alanında doktora 

yapmış, İlkokul Matematik 

Öğretimi ve ilkokul 

öğrencilerinde işlem hataları 

üzerine çalışmaları bulunmak. 
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Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim Programları 

ve Öğretimi 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Eğitim Programları ve Öğretim 

alanında doktora yapmış, 

Hizmet öncesi öğretmen 

yetiştirme, Bologna süreci ve 

boyutları ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme alanında 

Doktora yapmış, test eşitleme 

ve meta-analiz konularında 

çalışmaları bulunmak. 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 
Matematik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

İlköğretim Bölümünde doktora 

yapmış, Matematik eğitiminde 

problem kurma ve öğretim 

programlarında topoloji 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Eğitimi 

Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Doktora Eğitimini Müzik Eğitimi 

alanında yapmış, Piyano Eğitimi 

ve Piyano Eşlik alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Gıda Hijyeni 

ve Teknolojisi 

Veterinerlik Gıda 

Hijyeni ve 

Teknolojisi 

Profesör 1 1 

Zoonozlar ve antibiyotik 

kalıntıları konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Klinik Bilimler 
Veterinerlik 

Cerrahisi 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Veteriner Cerrahisi 

alanında almış, ortopedik 

deformite cerrahisinde 

çalışmalar yapmış olmak. 

Veteriner 

Hekimliği 

Temel 

Bilimler 

Histoloji ve 

Embriyoloji 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Veteriner Histoloji 

ve Embriyoloji alanında almış, 

preimplantasyon dönemi 

embriyo gelişimi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Matematik Topoloji Profesör 1 1 

Doçentliğini Matematik alanında 

almış, Dokusal Kaba Küme 

Teorisi üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Sosyoloji 
Uygulamalı 

Sosyoloji 
Doçent 1 1 

Sosyoloji alanında doçentliğini 

almış, afet sosyolojisi, afet ve 

sosyal değişme alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Biyoloji Genel Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Biyoloji alanında doktora 

yapmış, sincaplarda 

hibernasyon konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Biyoloji Hidrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Krustase taksonomisi ve ileri 

görüntüleme tekniklerini 

çalışmış olmak. 

Kimya Anorganik Kimya Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Siklomatriks polifosfazenler ve 

uygulamaları üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Arkeoloji Prehistorya Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Doktorasını alanında yapmış, 

Prehistorik Dönem yontmataş 

alet teknolojisi üzerine 

çalışmaları olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Acil Yardım 

ve Afet 

Yönetimi 

Acil Yardım ve Afet 

Yönetimi 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Afet Yönetimi Anabilim dalında 

doktora yapmış, Afet Direnci 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Spor 

Yöneticiliği 

Spor Yönetimi 

Bilimleri 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri 

alanında almış, Spor 

Kulüplerinin Finansmanı ve 

Spor Turizmi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Sporda 

Psikososyal 

Alanlar 

Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doktora yapmış, Spor 

Sosyolojisi ve yapılandırmacı 

eğitim konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Temel İslam 

Bilimleri 

Kuran-ı Kerim 

Okuma ve Kıraat 

İlmi 

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 

Temel İslam Bilimleri alanında 

doktora yapmış, erken dönem 

mushaflar üzerine çalışmış 

olmak. 

Temel İslam 

Bilimleri 

Arap Dili ve 

Belagatı 
Dr.Öğr. Üyesi 1 1 

Temel İslam Bilimleri alanında 

doktora yapmış, Klasik dönem 

Arap diline ait morfoloji ve 

syntax konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Sağlık 

Yönetimi 

Sağlık 

Kurulumlarında 

Muhasebe ve 

Finansman 

Profesör 1 1 

Muhasebe alanında doçentliğini 

almış, finansal raporlama, 

muhasebe standartları ve yalın 

maliyetleme konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
Profesör 1 1 

Muhasebe alanında doçentliğini 

almış, entegre raporlama ve 

stok konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Maliye 
Bütçe ve Mali 

Planlama 
Doçent 1 1 

Muhasebe alanında doçentliğini 

almış, muhasebe standartları ve 

mali performans alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Sosyal 

Hizmet 

Toplumsal Gelişme 

ve Sosyal Politika 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri alanında doktora 

yapmış, yaşlılık ve sosyal 

güvenlik konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Siyaset Bilimi 

ve Kamu 

Yönetimi 

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Kamu Yönetimi alanında 

doktora yapmış, kültürel 

sermaye ve eğitim ilişkisi 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Finans ve 

Bankacılık 

Sermaye Piyasası 

ve Borsa 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

İşletme alanında doktora 

yapmış, piyasa etkinliği ve 

finansal okuryazarlık 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ 

Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım 
Kişilerarası İletişim Doçent 1 1 

Doçentliğini yönetim ve strateji 

alanında almış, kuşaklarla 

iletişim ve çatışma yönetimi 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 
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MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 

Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği alanında 

doçentliğini almış, blokzincir, 

sanal gerçeklik ve yapay zeka 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
Geoteknik Doçent 1 1 

Yeraltısuyu modellemesi ve 

coğrafi bilgi sistemleri alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Makine 

Mühendisliği 

Konstrüksiyon-

İmalat 
Doçent 1 1 

Kompozitler ve elektromanyetik 

kalkanlama alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mimarlık Bina Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Doktorasını Mimarlık alanında 

yapmış, özel mülkiyetli kamusal 

açık alanlar, sanal gerçeklik 

teknolojisi ve sürdürülebilirlik 

üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik Makinaları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Doktorasını Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında yapmış, 

asenkron motor arıza tespiti 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Doktorasını Endüstri 

Mühendisliği alanında yapmış, 

metasezgisel algoritmalar ile yer 

seçimi ve araç rotalama 

problemi konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

Bilişim 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üyesi 2 2 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği 

alanlarının birinde doktora 

yapmış olmak. 
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Bilişim 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üyesi 2 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

doktora yapmış, Derin Öğrenme 

ve Medikal Görüntü Analizi 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Bilişim 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üyesi 2 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

doktora yapmış, Sanal 

Gerçeklik destekli simülatörler 

ve derin öğrenme üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 

Muhasebe ve 

Finansal 

Yönetim 

Muhasebe ve 

FinansYönetimi 
Doçent 1 1 

Doçentliğini muhasebe alanında 

almış, sürdürülebilirlik raporları 

ve adli muhasebe konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Muhasebe ve 

Finansal 

Yönetim 

Muhasebe ve 

FinansYönetimi 
Dr. Öğr. Üyesi 2 1 

İşletme anabilim dalında 

doktora yapmış, entelektüel 

sermaye ve finansal risk 

toleransı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
Dr. Öğr. Üyesi 3 1 

Doktorasını Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları alanında almış, 

Gastronomi tarihi ve moleküler 

gastronomi konularında çalışma 

yapmış olmak. 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
Dr. Öğr. Üyesi 3 1 

Doktorasını Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları alanında almış, 

Gıda alerjileri ve gastronomi 

eğitimi konularında çalışma 

yapmış olmak. 

BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Elektronik ve 

Otomasyon 

Biyomedikal Cihaz 

Teknolojisi 
Dr. Öğr. Üyesi 3 1 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

alanında doktora yapmış, 

Mikrodalga Düzlemsel İletim 

Hatları ve Bulanık Modelleme 

üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

    4062/1-1 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ AVUKAT GİRİŞ SINAVI İLANI 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas 
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) 
adet sözleşmeli personel alınacaktır.  

 

GÖREV YERİ SAYI 

Ankara 1 

Bursa 1 

Erzurum 1 

İstanbul 8 

 
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği 

görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri 
dikkate alınarak, KPSS P3 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 
(üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puan türünden eşit puan almış olmaları 
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır.  

II - SINAV TARİHİ VE YERİ  
- Sözlü sınav 30 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede 

sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız 
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih 

ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),  
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,  
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına 

(KPSS Lisans) katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,  
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 
IV - SINAV BAŞVURUSU 
- Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 

17.30'da sona erecektir. 
- Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik 
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer 
almaktadır.  
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- Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler. 
- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları 

göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. 
V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. 
- Sözlü sınav konuları;  
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
2) Anayasa Hukuku,  
3) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,  
4) Vergi Hukuku,  
5) Medeni Hukuk,  
6) Borçlar Hukuku,  
7) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak),  
8) İcra ve İflas Hukuku,  
9) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),  
10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
11) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. Kısım 7. Bölümü  
12) 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. Bölümü. 
VI - DEĞERLENDİRME 
- Sözlü sınav, adayların; 
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
- Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) 

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması 

gerekmektedir. 
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen 

pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir. 
- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde 

KPSS P3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 
- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 
- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan 

adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
- Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler 

Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.  
- Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş 

günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, 
sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç 
ilgiliye bildirilecektir. 
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VIII - DİĞER HUSUSLAR 
- Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye 

Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport 
belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 
olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve 
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz 
edenler sözleşmeli avukat olarak istihdam edilecektir.  

- Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için 
kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. 
Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya 
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan 
adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz. 

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu 
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz 
konusu olmayacaktır. 

İlan olunur. 4134/1/1-1 
—— • —— 

Gelir İdaresi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

GİRİŞ SINAVI İLANI 
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas 
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu 
için toplam 27 (yirmi yedi) sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

GÖREV YERİ SAYI 

ANKARA 4 
ANTALYA 1 
BAYBURT 1 

BOLU 1 
BURDUR 1 
BURSA 1 

DENİZLİ 1 
DÜZCE 1 

ERZURUM 1 
İSTANBUL 11 
KAYSERİ 1 
MERSİN 1 

SİİRT 1 
VAN 1 
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Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği 
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri 
dikkate alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 
(üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eşit puan almış olmaları 
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ 
- Sözlü sınav 31 Mayıs - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. 
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede 

sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız 
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih 

ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.), 
- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön 

Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak, 

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 
IV - SINAV BAŞVURUSU 
- Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 

17.30'da sona erecektir. 
- Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik 
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer 
almaktadır. 

- Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte 
bulunabilirler. 

- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları 
göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. 

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. 
- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin 

mesleki konulardan oluşur. 
VI - DEĞERLENDİRME 
- Sözlü sınav, adayların; 
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
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- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan 
üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü 
sınav puanını teşkil eder. 

- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda 
belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir. 

- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde 
KPSS P93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan 
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
- Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler 

Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 
- Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş 

günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, 
sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç 
ilgiliye bildirilecektir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR 
- Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye 

Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport 
belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 
olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve 
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz 
edenler sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilecektir. 

- Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için 
kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. 
Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya 
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan 
adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz. 

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu 
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz 
konusu olmayacaktır. 

İlan olunur. 4134/2/1-1 
—— • —— 

Gelir İdaresi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) GİRİŞ SINAVI İLANI 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 

üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas 
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için 
toplam 27 (yirmi yedi) sözleşmeli personel alınacaktır. 
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GÖREV YERİ SAYI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (MERKEZ) 1 
AFYONKARAHİSAR 3 

ANKARA 3 
BAYBURT 1 

BURSA 1 
DİYARBAKIR 1 

ERZURUM 1 
ESKİŞEHİR 1 

GÜMÜŞHANE 1 
İSTANBUL 6 

İZMİR 3 
KIRŞEHİR 1 
MARDİN 1 
MUĞLA 1 

RİZE 2 
 
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği 

görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri 
dikkate alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 
(üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eşit puan almış olmaları 
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ 
- Sözlü sınav 2 – 3  Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. 
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede 

sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız 
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih 

ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.), 
- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön 

Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 
- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 
IV - SINAV BAŞVURUSU 
- Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 

17.30'da sona erecektir. 
- Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik 
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer 
almaktadır. 
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- Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte 
bulunabilirler. 

- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları 
göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. 

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. 
- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin 

mesleki konulardan oluşur. 
VI - DEĞERLENDİRME 
- Sözlü sınav, adayların; 
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan 

üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü 
sınav puanını teşkil eder. 

- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda 
belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir. 

- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde 
KPSS P93 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan 
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
- Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler 

Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 
- Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş 

günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, 
sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç 
ilgiliye bildirilecektir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR 
- Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye 

Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport 
belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 
olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve 
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz 
edenler Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) olarak istihdam edilecektir. 

- Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için 
kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. 
Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya 
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sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan 
adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz. 

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu 
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz 
konusu olmayacaktır. 

İlan olunur. 4134/3/1-1 

—— • —— 
Gelir İdaresi Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) 
GİRİŞ SINAVI İLANI 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 

üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas 
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için 
toplam 56 (elli altı) sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

GÖREV YERİ SAYI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  (MERKEZ) 4 

ADANA 2 

AĞRI 1 

ANKARA 3 

ANTALYA 3 

ARTVİN 1 

BALIKESİR 1 

BİLECİK 1 

BURSA 4 

ÇORUM 1 

EDİRNE 1 

ESKİŞEHİR 1 

GAZİANTEP 1 

HAKKARİ 1 

IĞDIR 1 

İSTANBUL 6 

İZMİR 4 

KAHRAMANMARAŞ 1 

KARAMAN 1 

KARS 1 

KIRIKKALE 1 

KOCAELİ 1 

MALATYA 1 

MANİSA 2 

MARDİN 1 
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MUŞ 1 

NİĞDE 1 

ORDU 1 

RİZE 1 

SİNOP 1 

TEKİRDAĞ 1 

TRABZON 1 

TUNCELİ 1 

VAN 1 

YALOVA 1 

ZONGULDAK 1 

 
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği 

görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri 
dikkate alınarak, KPSS P94 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 
(üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P94 puan türünden eşit puan almış olmaları 
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ 
- Sözlü sınav 6 – 8 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. 
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede 

sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız 
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih 

ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.), 
- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, 
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS 

Ortaöğretim) katılmış ve KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 
IV - SINAV BAŞVURUSU 
- Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 

17.30'da sona erecektir. 
- Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik 
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer 
almaktadır. 

- Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler. 
- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları 

göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. 
V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. 
- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin 

mesleki konulardan oluşur. 
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VI - DEĞERLENDİRME 
- Sözlü sınav, adayların; 
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan 

üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü 
sınav puanını teşkil eder. 

- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda 
belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir. 

- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde 
KPSS P94 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan 
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
- Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler 

Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 
- Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş 

günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, 
sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç 
ilgiliye bildirilecektir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR 
- Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye 

Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport 
belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 
olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve 
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz 
edenler Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) olarak istihdam edilecektir. 

- Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için 
kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. 
Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya 
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan 
adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz. 

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu 
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz 
konusu olmayacaktır. 

İlan olunur. 4134/4/1-1 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER GİRİŞ SINAVI İLANI 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 

üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas 
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Tekniker pozisyonu için toplam 24 (yirmi 
dört) sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

GÖREV YERİ 
SAYI 

ELEKTRİK İNŞAAT İKLİMLENDİRME TESİSAT BİLGİSAYAR 
GELİR İDARESİ 
BAŞKANLIĞI (MERKEZ) 

1   1  

ADANA  1    
ANKARA  1    
BURSA   1   
ESKİŞEHİR   1   
GAZİANTEP 1     
İSTANBUL 4  1 2  
İZMİR  1  1  
KARABÜK    1  
KAYSERİ   1   
KIRŞEHİR 1     
KİLİS     1 
NEVŞEHİR     1 
SAMSUN    1  
VAN     1 
ZONGULDAK  1    

 
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği 

görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri 
dikkate alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 
(üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eşit puan almış olmaları 
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ 
- Sözlü sınav 9 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. 
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede 

sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız 
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel 

şartlar aranır. 
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Genel Şartlar 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih 

ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.), 

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön 

Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 

Özel Şartlar 

- Tekniker (Elektrik) pozisyonu için; 

 Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, 

Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 

- Tekniker (İnşaat) pozisyonu için; 

 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun 

olmak, 

- Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için; 

 İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve 

Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, 

- Tekniker (Tesisat) pozisyonu için; 

 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, 

Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak, 

- Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için; 

 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve 

Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

IV - SINAV BAŞVURUSU 

- Başvurular; 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 

17.30'da sona erecektir. 

- Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik 

ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer 

almaktadır. 

- Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler. 

- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları 

göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. 

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. 

- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin 

mesleki konulardan oluşur. 

VI - DEĞERLENDİRME 

- Sözlü sınav, adayların; 

a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması 

gerekmektedir. 

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen 

pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir. 

- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde 

KPSS P93 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan 

adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

- Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler 

Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

- Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş 

günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, 

sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç 

ilgiliye bildirilecektir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR 

- Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye 

Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport 

belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 

olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve 

kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz 

edenler Sözleşmeli Tekniker olarak istihdam edilecektir. 

- Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için 

kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli 

şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. 

Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya 

sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan 

adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz. 

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu 

şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz 

konusu olmayacaktır. 

İlan olunur. 4134/5/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz Yönetim Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 
09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre 
öğretim elemanı alınacaktır. 

Adayların 11/04/2022 - 25/04/2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 
Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok No:3 Başakşehir / İstanbul 
SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 11.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 25.04.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.04.2022 
Giriş Sınav Tarihi : 09.05.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 16.05.2022 

Sıra Fakülte Bölüm / Anabilim Dalı Unvan 
Kadro 
Sayısı Aranan Nitelikler 

1 Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Araştırma 
Görevlisi 1 

İngilizce İşletme lisans mezunu olmak. Finans, 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Üretim Yönetimi 
veya Pazarlama İngilizce programlarının 
herhangi birinden yüksek lisans derecesine 
sahip olmak ve söz konusu alanların birinde 
doktora yapıyor olmak. Panel veri analizi, 
zaman serisi analizi veya veri analitiği 
konularında çalışma tecrübesine sahip olmak. 

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 
www.ihu.edu.tr yayınlanacak olup, bu ilan aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER: 
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (www.ihu.edu.tr 

/files/ik-basvuru-dilekcesi.docx) 
2. YÖK formatlı özgeçmiş 
3. 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
4. Kimlik fotokopisi 
5. Lisans diploması ve varsa lisansüstü diploması (aslı veya noter onaylı sureti) 
6. Yurt dışından alınmış olan diplomalar için diploma denklik belgesi 
7. Lisans, yüksek lisans ve varsa doktora transkripti (aslı veya noter onaylı sureti) 
8. ALES sonuç belgesi (en az 70 puan ) veya ALES muafiyeti için görev yapılan 

yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi/ atama olur yazısı 
9. YÖKDİL/YDS (en az 85 Puan) veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan 

Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce 
10.Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi, 
11.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunu uyarınca akademik personel adayı açık rıza metni 

(KVKK Formu) 
12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi 
13. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü Bölüm / Anabilim 
Dalı 

Kadro Unvanı Kadro 
Sayısı 

Aranan Nitelikler 

Yönetim Bilimleri 
Fakültesi İşletme 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Pazarlama Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak, 

uluslararası pazarlama ve dijital pazarlama alanlarında üst düzey 

hakemli akademik dergilerde çalışmaları yayınlanmış ya da 

çalışmalarını bu dergilerde yayınlamayı hedeflemiş olmak. İngilizce 

ders verebiliyor olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK formatında) ve Eserler Listesi 
- Kimlik fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli sicil belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları 
- Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları, 
- Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- YÖKDİL/YDS (en az 85 Puan) veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı 

Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce 
Açıklama: 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) takım dosya (bilimsel eserlerinden 

oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni 
linki üzerinden ulaşılabilmektedir.) 

- * 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 11.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 25.04.2022 
  4127/2/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2022 – Sayı : 31806 

 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü Bölüm / Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro 
Sayısı 

Aranan Nitelikler 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 

Profesör 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doçentliğini 

almış olmak. Barış çalışmaları, uyuşmazlık 

analizleri ve çözümleri alanlarında 

yayınları ve çalışmaları bulunmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 

- Kimlik fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Adli sicil belgesi 

- Hizmet belgesi 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 

- Varsa Prof. Atama Yazıları 

- Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge – İngilizce 

Açıklama: 

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) takım dosya (bilimsel eserlerinden 

oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 

elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 

ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 

metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni 

linki üzerinden ulaşılabilmektedir.) 

- * 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 

adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 

yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 11.04.2022 

Son Başvuru Tarihi : 25.04.2022 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek 

üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 

(on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

 

Pozisyon, Sayısı ve Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanları 

Kıdemli Uzman Yazılımcı (3 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar 

Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar 

Uzman Network Yöneticisi (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar 

Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar 

İş Zekâsı Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar 

Uzman Veritabanı Yöneticisi (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar 

JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar 

PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar 

 

1- BAŞVURU ŞARTLARI 

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı 

ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler). 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

e) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa 

geçirilmiş olmak. 

B. ÖZEL ŞARTLAR 

B.1. KIDEMLİ UZMAN YAZILIMCI 

(3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 

Temel Nitelikler 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 
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b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

c) Başvuru tarihi itibariyle en az 5000 (beşbin) aktif kullanıcısı olan yazılım projelerinde 

yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek. 

d) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile yazılım 

geliştirme alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelemek. 

e) En az 5000 (beşbin) kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java Spring-Boot 

ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 2 (iki) yıl yazılım geliştirme tecrübesi 

bulunmak ve bunu belgelemek. 

Tercih Sebepleri 

a) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS teknolojileri 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

b) Deneyim sahibi olduğu yazılım projelerinde yeni trend teknolojilerin değerlendirilmesi 

ve belirlenmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

c) Afet süreçlerinin yönetimi üzerine yapılan projelere benzer teknik özellikteki 

ortamların planlanması ve tasarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

d) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak. 

f) Otomasyon ortamlarının kurulması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

g) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübeli ve ileri 

seviye SQL ve/veya PL/SQL konularında ise bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

h) Git, GITFlow, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak. 

i) Yazılım geliştirme, kalite güvence ve test süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak. 

j) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) ve REST mikroservisler 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

k) ELK Stack (ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cassandra) konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak. 

l) Bootstrap, WebSocket, Jenkins, Maven, webpack araçları kullanımı konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 

m) Docker, Kubernetes gibi deployment modellerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

n) Logstash, Cassandra, Redis hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

o) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak. 

p) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi 

ve deneyim sahibi olmak. 

q) Çevik (agile) yazılım geliştirme metedolojisine hâkim olmak. 

r) Geotools, Openlayers, Geoserver, Cesium, QGIS konularında bilgili olmak. 

s) Kamu kurumlarında yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

t) Yazılım ekibi sprint amaçlarını/işlerini yapan, çıkabilecek engelleri kaldırmaktan 

sorumlu kişi (scrum-master) olarak çalışmış olmak. 

B.2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
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Temel Nitelikler 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

c) Başvuru tarihi itibariyle En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active 
Directory vb. ürünlerin kullanıldığı kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi olarak en az 5 
(beş) yıllık çalışmış olmak ve bunu belgelemek. 

d) Büyük sistemlerde (en az 5.000 kullanıcılı uygulamalar) IIS, Apache, Tomcat, NGINX, 
Wildfly vb. ortamların kurulumu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek. 

Tercih Sebepleri 
a) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
b) Microsoft System Center ürün ailesi (SCOM, SCCM 2016 ve üzeri) , Active Directory 

(Aktif Dizin), GPO, DNS, DHCP, KMS, File Server, WSUS ve benzeri Microsoft Windows 
sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, recovery, güncelleme ve sorun 
çözümleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

c) Windows Server ürün ailesi (2012, 2016, 2019) kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi, 
yapılandırılması, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

d) LINUX sunucu sistemlerinin (Ubuntu, Centos vb.) kurulumu, optimizasyonu, 
yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, recovery, kapasite 
planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi 
olmak. 

e) Powershell veya Bash Scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
f) VMware sanallaştırma sistemleri, kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında 

bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
g) 500 TB üzerinde depolama kapasitesi olan disk sistemlerinin yapılandırılması ve 

yönetimi ile depolama ağları SAN, iSCSI, NFS, CIFS vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi 
olmak. 

h) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve 
deneyim sahibi olmak. 

i) Yedekleme sistemlerinin, kurulumu, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve 
deneyim sahibi olmak. 

j) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, 
İMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

k) Windows (Windows 7, 8, 10) ve açık kaynak işletim sistemleri (tercihen Pardus işletim 
sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak, işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı 
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

l) Açık kaynak işletim sistemleri istemcilerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, bu 
sistemleri uzaktan yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

m) Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri 
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

n) Veri Merkezi yönetimi, ileriye doğru genişleme, kapasite planlama konularında bilgi ve 
deneyim sahibi olmak. 
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B.3. UZMAN NETWORK YÖNETİCİSİ 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

Temel Nitelikler 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

c) Başvuru tarihi itibariyle Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik 

filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik 

ürünlerinin kullanıldığı, Bilgi İşlem Merkezinde 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az 3 

(üç) yılını ağ uzmanı, ağ güvenliği uzmanı veya ağ yöneticisi olarak görev yaptığını belgelemek. 

Tercih Sebepleri 

a) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, HP/Aruba, Enterasys, Huawei, Juniper vb. uluslararası 

kabul görmüş) ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

b) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ 

(VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri 

konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

c) Ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu, 

konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen Cisco ve Extreme 

Networks) 

d) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (access point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları 

(Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 

e) Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin kurulum, 

konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen Paloalto ve 

Checkpoint) 

f) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 

g) BGP, IP/MPLS ve uygulamalarında, Layer-3/Layer-2 VPN Noktadan Noktaya Devre 

WAN teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

h) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri 

düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşunda IEEE 802.1x bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. (Tercihen Aruba ClearPass ve Freeradius) 

i) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS konularında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak. 

j) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunun yönetimi amaçlı kullanılan network 

analiz araçları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

k) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

kurulum veya işletim yapmış olmak. 

l) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak. 

m) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
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n) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

o) VOIP çözümleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

B.4. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

Temel Nitelikler 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

c) Başvuru tarihi itibariyle en az 5000 kullanıcıya sah p b r b lg  şlem merkez nde ağ, 

s stem ve b lg  güvenl ğ  alanlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek. 

Tercih Sebepleri 

a) Ağ üzer nde traf k ve protokol anal z  yapab len (w reshark, tcpdump, netcat vb.) 

yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

b) Ağ tasarım, kurulum, şlet m, opt m zasyon ve sorun g derme konularında b lg  ve 

deneyim sahibi olmak. 

c) Temel güvenl k s stemler  (Güvenl k Duvarı, Saldırı Tesp t S stem , Yük Dengeleme 

Sistem , Web Uygulama Güvenl k Duvarı S stem , Eposta Güvenl ğ  S stem , Ağ Kontrol S stem , 

DDoS Atak Engelleme S stem , Paket Yönlend rme S stem , SSL Ş freleme S stem ) hakkında 

bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

d) SIEM (Security Information Management and Security Event Management) ve NAC 

(Network Access Controller) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

e) Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. 

Sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak. 

f) Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

g) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

h) Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

i) Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 

j) Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

k) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 

l) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware 

veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

m) LAN, WAN, Data Center, W red/W reless ağ s stemler  le VPN ve ver  let ş m 

teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

n) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 

o) Python konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
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B.5. İŞ ZEKASI UZMANI 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

Temel Nitelikler 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak. 

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

c) Başvuru tarihi itibariyle İş zekası uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu 

belgelemek. 

Tercih Sebepleri 

a) Veritabanı ve Veriambarı yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

b) İş zekası için veri ihtiyaçlarının analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

c) İş zekasına yönelik veritabanı ve veri ambarının kavramsal, mantıksal ve fiziksel 

tasarımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

d) İş zekası için veritabanı ve veri ambarı oluşturmaya yönelik ETL süreçlerinin tasarımı 

ve uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

e) ETL süreçlerinde veri doğruluk ve analizleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

f) ETL süreçlerinde performans iyileştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

g) İş zekası veritabanını ve veri ambarını kullanarak veri yorumlama, veri görselleştirme 

ve veri raporlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

h) Kelime işlemci, sunum, tablolama konularındaki temel masaüstü yazılımları (MS 

Office: Word- Excel- Powerpoint, Libre Office: Writer-Calc-Impress, Open Office: Writer-Calc-

Impress veya Mac-iWork: Pages, Numbers, Keynote) kullanma konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak. 

i) PostgreSQL veritabanı ve veri ambarı tasarımları (ERD) yapabilmek ve bu tasarımları 

tasarımını PostgreSQL veritabanına dönüştürebilmek (Forward Database Engineering) ve tersi 

olarak veritabanından veritabanı modeli (ERD) oluşturabilmek (Reverse Database Engineering); 

bu amaçla için en az bir tane PostgreSQL veritabanı tasarımı ve veritabanı oluşturma masaüstü 

yazılımı (ER/Studio, DBSchema, ERBuilder, MoonModeller, PgModeler, Database Workbench, 

Toad Data Modeller, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

j) PostgreSQL veritabanını SQL (Structred Query Language), DDL (Data Definition 

Language) ve DML (Data Manipulation Language) ile yönetebilmek; bu amaçla pgAdmin 

yazılımına ilave olarak en az bir tane PostgreSQL veritabanı yönetimi masaüstü yazılımı yazılımı 

(DBeaver, DataGrip, SQL Manager®, Navicat, PostgreSQL Maestro, vb.) kullanma konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

k) PostgreSQL ortamında, OLTP (On-Line Transaction Processing) yapısındaki 

veritabanından, OLAP (On-Line Analytical System) yapısındaki veriambarı oluşturmaya yönelik 

ETL (Extract-Transform-Load) süreçlerini uygulayabilmek; bu amaçla en az bir tane ETL 

masaüstü yazılımı (Pentaho Data Integration, KNIME, Talend, vb.) kullanma konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
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l) PostgreSQL ortamında, iş zekası veritabanından ve veri ambarından veri analizi, veri 

görselleştirme ve veri raporlama yapabilmek; bu amaçla en az bir tane İş Zekası masaüstü 

yazılımı (Tableau, Power BI, Knowage, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

m) LOG, LPSolve, XPressMP vb. optimizasyon programlarından en az birinde bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 

n) Veri analizi, veri madenciliği, raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

o) Açık kaynak yazılımı kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

p) Phyton, Scala gibi yazılım dillerinden en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

B.6. UZMAN VERİTABANI YÖNETİCİSİ 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

Temel Nitelikler 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak. 

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

c) Başvuru tarihi itibariyle Veritabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu 

belgelemek. 

Tercih Sebepleri 

a) Veritabanı tasarımı için normalleştirme (1NF,2NF,3NF,4NF,5NF) yapma konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

b) Veritabanı kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak. 

c) Mevcut veritabanı tasarımına göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar 

tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana 

anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve 

triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı 

yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

d) Veritabanını kullanarak veri sıralama, gruplama, birleştirme ile raporlama konularında 

bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

e) Veritabanı kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı, yedekleme 

(backup) ve yeniden yükleme (restore) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

f) Veritabanından istenen bilgilere erişebilmek için gerekli sorgulama komutlarını yazma 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

g) Veritabanı güvenliğini sağlama konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

h) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veritabanı şema değişikliklerini yapma 

konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

i) Veritabanı sisteminin mekânsal (spatial) eklentisinin kullanımı ve coğrafi verilerin 

veritabanına aktarılması konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

j) PostgreSQL veritabanı sistemi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
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k) Veritabanını SQL (Structred Query Language), DDL (Data Definition Language) ve 

DML (Data Manipulation Language) ile yönetebilmek; bu amaçla en az bir tane veritabanı 

yönetimi masaüstü yazılımı (DBeaver, DataGrip, SQL Manager®, Navicat, Pgadmin vb.) 

kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

l) Proje paydaşlarına, firma temsilcilerine ya da üst yönetim için raporlar, elektronik 

tablolar ve sunumlar hazırlayabilme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

m) Linux sistemlerin üzerinde veritabanı kurulumu, izlenmesi ve shell script yazımı 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

n) Açık kaynak tabanlı veritabanları kullanımı yanında Oracle, SQL Server konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

B.7. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

Temel Nitelikler 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak. 

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

c) Başvuru tarihi itibariyle ilişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir 

programlama dili ile yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu 

belgelemek. 

Tercih Sebepleri 

a) En az 5000 (beşbin) aktif kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java 

Spring-Boot ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

b) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS teknolojileri 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

c) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak. 

d) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgili ve deneyim sahibi olmak. 

e) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) ve REST mikroservisler 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

f) Docker, Kubernetes, ElasticSearch, Bootstrap, WebSocket, Jenkins, Maven, webpack 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

g) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak. 

h) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi 

ve deneyim sahibi olmak. 

i) Çevik (agile) yazılım geliştirme metedolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

B.8. PHP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 
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Temel Nitelikler 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

c) Başvuru tarihi itibariyle ilişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir 
programlama dili ile yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu 
belgelemek. 

Tercih Sebepleri 
a) En az 5000 (beşbin) aktif kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java 

Spring-Boot ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme 
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

b) PHP ile en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
c) HTML, XHTML, CSS teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
d) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
e) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak. 
g) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
h) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
i) CodeIgniter veya Laravel platformlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
j) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak. 
k) Çevik (agile) yazılım geliştirme metodolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak. 
l) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi 

ve deneyim sahibi olmak. 
2- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 
a) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18/04/2022 (10:00) – 27/04/2022 
(17:00) tarihleri arasında yapacaklardır. 

b) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat 
şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. 
e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
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3- BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER 
a) Fotoğraflı Europass CV sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi. 
b) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen 

mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin 
belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki 
hizmetler dikkate alınacaktır), özel sektörde çalışanlar için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü 
Belgesi (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve çalışma 
sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge. 

c) Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel 
programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin 
belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan 
eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan 
programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar kabul 
edilir). 

d) İsteğe bağlı olarak başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösterir sertifikalar 
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır) ile bilgi ve deneyimi gösteren belgeler. Tüm sertifikalar, 
verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız 
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, 
sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın 
sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz 
konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

e) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı 
olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma veya 
mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 
Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim 
durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim 
Kurumlarından alınmış “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 
yüklemeleri gerekmektedir. 

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanı gösterir belge (Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan 
veya denkliği olan adayların belgelerini manuel olarak yüklemesi gerekmektedir.) 

g) Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun 

başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 
(KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmişi) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde 
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir 
pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre 
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan yazılı sınava 
çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya 
hak kazanacaklardır. 

b) KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), 
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 
değerlendirilecektir. 
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c) Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden 10/05/2022 tarihinde 
görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

d) Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların 
Kariyer Kapısında ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta 
yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine 
yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar 
işleme alınmayacaktır. 

5- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
a) Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda 

belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. 
b) Yazılı sınav 29/05/2022 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sınava 

girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav adresi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız 
www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan 
edilecektir. 

c) Sözlü sınav tarihi ve sınav adresi, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını takiben 
Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer 
Kapısında ilan edilecektir. 

6- SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ 
a) Yazılı sınavda adaylar pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm 

hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularında değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) 
tam puan alınması zorunludur. 

b) Adaylar yazılı sınav sonuçlarını, Başkanlık www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde 
yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan 
edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa 
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu 
ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

c) Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan 
adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 

d) Adaylar sözlü sınavda, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm 
hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konulardaki bilgi ve uygulama 
düzeyi %85 (yüzde seksenbeş) ile bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme 
gücü %15 (yüzde onbeş) olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

e) Adaylar sözlü sınav sonuçlarını, Başkanlık www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde 
yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan 
edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa 
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu 
ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

7- BAŞARI LİSTELERİNİN İLANI 
a) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların 

başarı puanları tespit edilecektir. 
b) Pozisyon sayısı dahilinde başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak 

her pozisyon için asil olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca ilan edilen her pozisyon 
sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. 
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c) Her pozisyon için ayrı ayrı belirlenen başarı listeleri ile istenilecek belgeler 

Başkanlığımızın www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başarı puanına ilişkin bilgilerini Kariyer 

Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

8- SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET 

a) Başarı listesinde bulunan asil adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) 

iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 

en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe 

başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü 

içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen 

sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve 

belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş 

sayılacaktır. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek 

adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar 

uygulanacaktır. 

d) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 

e) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (01/01/2022-30/06/2022 

tarihleri arasında belirlenen brüt ücret 11.221,37 TL’dir.) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında 

belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık tavan ücretin 

altında ücret belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

9- DİĞER HUSUSLAR 

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 

yıl süreyle geçerlidir. 

b) Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri 

belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan adaylar ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan 

adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli 

olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme 

feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

d) Yazılı ve sözlü sınavlara yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu 

sebeplerle Başkanlıkça değişiklik yapılması gerekirse yeni duruma ilişkin bilgiler Başkanlığımız 

www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 

yapılmayacaktır. 

10- İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bilgi Sitemleri ve Haberleşme Dairesi 

Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara 

Telefon: 0 (312) 258 23 23 / Dahili : 2447 - 2432 veya 2435 

e-posta: bilgisistemleri@afad.gov.tr 

İlgililere İlanen Duyurulur. 4084/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 

sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik” uyarınca 1 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 

seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının 

yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından 

seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı 

dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 

hesaplanacaktır.) 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, 

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin 

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 

4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli 

statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi 

statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

B-ÖZEL ŞARTLAR 

KIDEMLİ AĞ UZMANI ( 1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a. Cisco IOS, NXOS işletim sisteminde ağ altyapısı kurulum, yapılandırma, bakım ve 

problem çözme konusunda 6 yıl tecrübeli olmak. 
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b. Kampüs ağlarında en az 900 anahtarlayıcı ve 1500 kablosuz erişim noktası ile en az 

35.000 aktif ucu barındıran kurumlarda çalışmış olmak. 

c. Cisco Catalyst ve Nexus serisi anahtarlama ve yönlendirme donanımları, Huawei 

anahtarlama donanımları, Nokia SR yönlendirme donanımları ile ileri seviye bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak 

d. Cisco ASA, Palo Alto ve FortiGate Güvenlik Duvarı Ürünleri ile tecrübe sahibi olmak 

e. Cisco Aironet ve Catalyst serisi kablosuz erişim noktası ve Cisco Wireless Lan 

Controller, Ruckus kablosuz erişim noktası ve Ruckus Wireless Lan Controller ile ileri seviye 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

f. Cisco ISE ve FreeRadius erişim denetleyici ürünleri ile ileri seviye bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak 

g. Cisco DNA kampüs ağları SDN ürünü ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

h. Cisco ACI veri merkezi ağları SDN ürünü ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

i. Cisco IP telefon ve CUCM IP telefon yöneticisi ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak 

j. Üniversitelerin ortak olarak kurduğu güvenli kablosuz ağı olan Eduroam sistemi 

hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

k. Kablolu ve kablosuz ağlarda kullanmak üzere Captive Portal sistemleri hakkında ileri 

seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

l. AnyConnect ve Global Protect VPN sistemleri ile son kullanıcılara VPN hizmeti verme 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

m. IPSec, DmVPN, GRE, VxLAN, MPLS gibi tünelleme protokolleri ile ileri seviye bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak. 

n. RSTP+, VPC, HSRP, VRRP gibi aktif-aktif ve aktif-pasif bağlantı protokolleri ile ileri 

seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

o. Ağ cihazları ile gRPC, gNMI, NetConf, RestConf, Snmp gibi protokolleri kullanarak 

otomasyon sistemleri konusunda ileri derece bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

p. Python, PHP, Go yazılım dilleri ile otomasyon geliştirme konusunda ileri derece bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak. 

q. VMware ESXI ve Kubernetes ortamları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

r. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada 

çalışmış olmak. 

s. Cisco Networking Academy eğitmenlik sertifikasına sahip olmak. 

t. Python Instutute eğitmenlik sertifikasına sahip olmak. 

u. Nokia SRC eğitmenlik sertifikasına sahip olmak. 

v. Nokia SRC NRS-1 sertifikasına sahip olmak. 

w. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir. 

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ  

İstenilen Belgeler 

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) 

b) Özgeçmiş 
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c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) 

h) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 

i) Genel şartların (d) bendinde yer alan bilişim personeli olarak çalıştığı mesleki tecrübeyi 

gösterir belgeler. 

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 

j) Güncel programlama dillerinden en az iki-sini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 

katılım/sınav sertifikası vb.) 

k) Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir) 

l) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan. 

III. BAŞVURUNUN YERİ ŞEKLİ VE TARİHİ  

Başvuru Başlangıç Tarihi  : 11.04.2022 

Başvuru Bitiş Tarihi   : 25.04.2022 

Başvuru Yeri     : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

   Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL 

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 

gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 

halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli 

KPSS P 3 puanının yüz de yetmişi (KPSS P 3 puanı olma yan veya belge ibraz etme yen adayın 

KPSS P 3 puanı 70 ( yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüz de 

otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin ya bancı dil puanı 0 (sıfır ) olarak 

hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, 

duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu 

sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 

halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi 

www.pdb.itu.edu.tr sitesinden 29.04.2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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V. SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ 

1-Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır. 

2-Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. 

Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. 

3-Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen 

tüm konulardır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 

tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 

başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 

tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 

İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

1- Başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi 

www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilân edilecektir. 

2- Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle 

yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme 

imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek 

üzere müracaat etmeleri istenir. 

3- Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. 

4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden 

itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen 

sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle 

ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

5- Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

6- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 

verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 

taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

VIII. ÜCRET 

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 

mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 

üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her bir 

pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan 

ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 3934/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


