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Kanun No. 7394 Kabul Tarihi: 8/4/2022

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci madde-
sinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“11. 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü
maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri.”

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“6. 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca anılan Kanunun 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mev-
zuatına göre uzman olan kişiler;”

MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasına “usul ve esasları belirlemeye” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi daire-
since bu Kanun ile diğer kanunlar kapsamında yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya
onay kullandırmaya, vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması ge-
reken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenme-
sine veya onaylanmasına izin vermeye, elektronik imza, mühür veya onayın kullanım usul ve
esaslarını düzenlemeye” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Baş-
kanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda bel-
geler vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılır.”

T.C.
Resmî Gazete
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MADDE 4- 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan “üç” iba-
resi “beş” şeklinde, (b), (c) ve (ç) fıkralarında yer alan “beş” ibareleri “sekiz” şeklinde değiş-
tirilmiş ve maddeye son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak
tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı
ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza
yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek
ceza üçte bir oranında indirilir.

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda
verilecek ceza yarı oranında indirilir.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahke-
mesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya
başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

Bu maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi
içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun
43 üncü maddesi uygulanır.”

MADDE 5- 213 sayılı Kanunun 367 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“359 uncu maddede yazılı suçlara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma veya kovuş-
turmalarda mütalaaya konu fiilin, başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte ger-
çekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması için ra-
por düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmaz.”

MADDE 6- 213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 34- Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında

olanlar, 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı
olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların
yarısı ve buna isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde Hazineye ödedikleri takdirde 359 uncu maddede bu maddeyi ih-
das eden Kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalana-
bilir. Bu fıkrada belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava
açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa
vazgeçilmesi şarttır.

Birinci fıkra hükümleri bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinde soruşturma
ve kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında da uygulanır. Bu takdirde, ödemenin hü-
küm verilinceye kadar yapılması şarttır.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinde 359 uncu madde kapsamına giren
suçlardan dolayı temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan, 359 uncu
maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme
yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar gelişlerindeki usule uygun ola-
rak ilk derece mahkemelerine gönderilir.

359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemelerde yer alan
zincirleme suça ilişkin koşulların belirlenmesi, duruşma açılmak suretiyle yapılır.”

MADDE 7- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Birliğe ödenecek 2022 yılı yıllık aidatlarının hesaplanmasında
2022 yılı için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve
ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde ellisi dikkate alınır.”
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MADDE 8- 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya-
sasının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu ödeneğin net tutarının net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek
için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
ayrıca ödenir.”

MADDE 9- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 207- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek kadro ve po-
zisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine
eklenmiştir.

Bu kadroların kullanılmasına dair hususlarda da kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuat
hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine “Adalet Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“İçişleri Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş, bentte yer alan “Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Gü-
venlik Komutanlığı,” ve “, Emniyet Genel Müdürlüğü” ibareleri madde metninden çıkarılmış
ve fıkranın (i) bendinde yer alan “bir yıl” ibaresi “üç yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi
mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları
31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan ver-
giler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alı-
cıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesil-
mesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler,
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen
vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükel-
lefin talebi üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 12- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 42- 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Des-

teklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kap-
samda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin ge-
liştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliş-
tirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların ge-
liştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hiz-
metleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Teşvik belgesine konu
yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi ce-
zalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana
geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üze-
rinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun
32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade
edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belir-
lemeye yetkilidir.”
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MADDE 13- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin
yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde de-
ğiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkra-
nın mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “Bu durumda elde edilen gelirler” ibaresi “Kalanı ise”
şeklinde değiştirilmiştir.
“Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâ-
linde yüzde on indirim uygulanır. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin öde-
nir, kalan bedel ise beş yıla kadar taksitlendirilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı
uygulanır. Elde edilen gelirlerin yüzde yirmibeşi Bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına
gelir olarak kaydedilir.”

MADDE 14- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değer-
lendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(b), (c) ve (g) bentleri kapsamında rayiç bedel üzerinden yapılan satışlarda, satış bedelinin
peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

“Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin
yapıldığı tarihte en az üç yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar,
öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir. Öncelikli satın alma hakkının kullanılmasında do-
kuzuncu fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 15- 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığında yer alan “Taksitle öde-
me” ibaresi, “Satış bedelinin ödenmesi” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“taksitle de ödenebilir” ibaresi “peşin veya taksitle ödenebilir” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, altıncı fıkrasının beşinci cümlesine
“yapılacak satışlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “satış bedelinin tamamının peşin öden-
mesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır ve”
ibaresi ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“4 üncü madde kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline
yüzde yirmi indirim uygulanır.”
“Bu kapsamda 6306 sayılı Kanuna göre yapılan satışlarda da bu fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 16- 4706 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Toplam yıllık hasılat; işletmenin, tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan
net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere
diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile olağan dışı gelir ve kârların toplamı üzerinden
tespit edilir. İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan
tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde;
hak lehtarından brüt kiranın yüzde l’i oranında, kiracıdan/kiracılardan ise, tesisin işletilmesin-
den elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra,
kalan tutar üzerinden yüzde 1 oranında ayrıca pay alınır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları
hak lehtarından alınır. Yürütülen faaliyetin niteliği gereği yıllık hasılatın tespit edilememesi
durumunda; hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, kiracılardan ise
hak lehtarına ödenen cari yıl kira bedeli üzerinden yüzde 20 oranında pay alınır.”

“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”
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MADDE 17- 4706 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
ve üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

“İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım
arazileri; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kulla-
nımlarının halen devam ettiği Bakanlıkça belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin
yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilir.”

MADDE 18- 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 29- Mahalli idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların

satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 4 üncü madde kapsamında 2022 ve 2023 yıl-
larında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kay-
dedilir.”

MADDE 19- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi
GEÇİCİ MADDE 6- 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre

ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış
olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokü-
manında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan
fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin
hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı
hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilir.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar
için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına ba-
kılmaksızın, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde
ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden
önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edi-
lerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre he-
saplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen (3 üncü maddesindeki
istisnalar dâhil) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan ve bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde,
1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirile-
meyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilir.

1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları
ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçek-
leşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin baş-
vurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Geçici 5 inci maddeye göre devredilen sözleşmeler için
bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. Feshedilen sözleşmelerde birinci fıkra-
nın (a) ve (b) bendindeki hükümler uygulanmaz. Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkında
fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatı iade edilir.
Bu durumda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında idareden herhangi bir mali
hak talebinde bulunulamaz ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) nu-
maralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel iade edilmez. Yüklenici tarafından can ve mal gü-
venliği ile yapı güvenliğine yönelik idarece uygun görülecek tedbirlerin alınması şarttır. Bu
kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi alınmaz. Bu fıkra kapsamında feshe-
dilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığının uygun görüşü üzerine yeniden ihale edilebilir.
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Geçici 5 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki sözleşmeler için bi-
rinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabi-
lir.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girecek alım türleri, ürün ve girdiler ile
bu bentlere ilişkin hesaplama yöntemlerini; (a) bendinde belirtilen oranları ve uygulama dö-
nemini; başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin fes-
hine dair diğer hususlar dâhil yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespite
Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce,
4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen veya aynı Kanunun 22 nci maddesine göre imzalanan öğ-
renci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmeler ile aynı Kanunun 3 üncü
maddesinin (e) bendine göre imzalanan öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin
sözleşmelerin/protokollerin (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye
edilenler ile kabulü yapılanlar hariç), 1/1/2022 ile 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)
gerçekleştirilen kısımları için, sözleşmede/protokolde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm
bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı he-
saplananlarda hesaplanmayan kısımlar için ek fiyat farkı verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki
sözleşmelerde/protokollerde bu maddenin diğer fıkraları uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında ek
fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurumunun görüşü üzerine Millî
Eğitim Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 20- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 65 inci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “kamu idareleri” ibaresinden sonra gelmek üze-
re “ile Cumhurbaşkanlığı ofisleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Cumhurbaşkanlığı ofislerinden, 65 inci maddenin birinci

fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki
dönem için Kimlik Paylaşımı Sistemi sorgu ve dönen kayıtlarına ilişkin olarak aynı fıkrada
belirlenen katılma payı talep edilmez.”

MADDE 22- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan “kâr payları”
ibareleri “kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler” şeklinde değiştiril-
miş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, (d) bendinin (4) numaralı alt bendine “(Esas faa-
liyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan
oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç)” ibaresi ek-
lenmiş ve (e) bendinin birinci paragrafında yer alan “ve rüçhan haklarının” ibaresi “, rüçhan
hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fon-
larının katılma paylarının” şeklinde değiştirilmiştir.

“5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan istisna kazançlarına kaynak oluşturan ya-
tırım fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsa-
mında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları.”

MADDE 23- 5520 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca

sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşı-
lıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate
alınmaz.”
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MADDE 24- 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“j) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü
maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri.”

MADDE 25- 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki ban-
kalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili
döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasü-
rans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 ora-
nında alınır.”

MADDE 26- 5520 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağı-
daki cümle eklenmiştir.
“Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para
kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları
ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine
ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 oranında alınır.”

MADDE 27- 15/5/2007 tarihli ve 5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ano-
nim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup
Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin beşinci
fıkrasına “Hazine adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketince/Tarım Kredi
Kooperatiflerince” ibaresinden sonra gelmek üzere “kesin aciz vesikasına bağlanan tutar üze-
rinden faiz yürütülmeksizin” ibaresi ve yedinci fıkrasına “Hazine adına Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatiflerince” ibaresinden sonra gelmek
üzere “kesin aciz vesikasına bağlanan tutar üzerinden faiz yürütülmeksizin” ibaresi eklenmiş-
tir.

MADDE 28- 5661 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Alacakların aciz vesikasına bağlandığı tarihten bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım
Kredi Kooperatifleri tarafından aciz vesikasına bağlanan tutar dışında tahsil edilmeyen faizlerle
ilgili olarak Hazineye ödeme yükümlülüğü bulunmaz. Bu düzenleme tahsilatı yapılan borçlarla
ilgili olarak iade isteme hakkı doğurmaz.”

MADDE 29- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Ya-
yın Hizmetleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “iş sağlığı ve güven-
liği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ekonomide ve” ibaresi ile “işçi ve işveren ilişkileri,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve vergi bilincinin artı-
rılması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) 6831 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi hükümlerine göre üzerinde
yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına
tescil edilen taşınmazların 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu
yapılır. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine
de aynen aktarılarak hak sahipliği belirlenir. Bu taşınmazlar, bu Kanunun 2/B alanlarında kalan
taşınmazların satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle hak sahiplerine doğrudan
satılır.”
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MADDE 32- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finans-
man ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Kapsamı ile usul ve esasları Kurulca belirlenecek şekilde, bilgi sistemleri vasıtasıyla şirketlerin
gerçekleştireceği işlemler ya da alacağı hizmetler bu hükme aykırılık teşkil etmez.”

MADDE 33- 6361 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ve
“katılım” ibaresini” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 34- 6361 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9- (1) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 50/A maddesi ve geçici

7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiyeleri Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman
şirketlerine ait tasarruf finansman sözleşmelerinden tasarruf döneminde olanları, bu Kanuna
intibak sürecinde olan ve/veya intibak sürecini tamamlayarak faaliyet izni alan şirketlerden ta-
lebi bulunanlara devretmeye yetkilidir. Devre konu tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin
tasarruf tutarı karşılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından nakit olarak tasfiye masasına
ödenir. Devre konu tasarruf tutarı, tasfiye halinde bulunan şirket ile bir sözleşme kapsamında
bir edinim sağlanmak üzere, herhangi bir finansman/tahsisat sağlanmadan bu şirkete yatırılan
organizasyon bedeli, katılım bedeli hariç ödenen taksit tutarlarının toplamını ifade eder.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası ve beşinci fıkrası kapsamında ödenen tutarlar, devreden
şirketin alacaklılar sıra cetveline, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında
yer alan birinci sıra alacaklardan önce gelmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına im-
tiyazlı alacak kaydedilir.

(3) Devralan şirkete birinci fıkra ve beşinci fıkra kapsamında ödenen tutarların, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devreden şirketin sahiplerinden ve/veya kanuni temsilcile-
rinden takip ve tahsilinde; 5411 sayılı Kanun ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve
denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar, şirketler ve bunların varlıkları
ile ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna verilen yetkiler; devreden şirketin ya da sa-
hiplerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Ta-
sarruf Mevduatı Sigorta Fonu haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır.

(4) Bu madde uyarınca yapılacak sözleşme devirlerine ilişkin tasarruf tutarlarının tes-
pitinde, devreden şirketin kayıt ve belgeleri esas alınır. Devir kapsamına, hukuki süreci devam
edenler hariç olmak üzere, devreden şirketin tasarruf dönemindeki tüm tasarruf finansman söz-
leşmeleri dahildir.

(5) Tasarruf finansman sözleşmesi devredilen müşteri tarafından devralan şirkete söz-
leşme fesih talebinde bulunulması halinde, ilgili tasarruf finansman sözleşmesi, devreden şir-
kete iade edilir. İade edilen tasarruf finansman sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı ve bu söz-
leşmeye ilişkin müşterinin ödediği organizasyon bedelinin yüzde yirmisi tasfiye masası tara-
fından sıra cetveline tabi olmaksızın bir ay içinde müşteriye nakden ve defaten ödenir.

(6) Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı,
devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası tarafından devralan şirkete mutabakat tarihinden
itibaren bir ay içinde nakden ve defaten ödenir. Tasfiye masası tarafından devralan şirkete öde-
necek tutar, müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tasarruf tutarı ile sınırlıdır.

(7) Devralan şirkette sözleşmesini devam ettirmek isteyen müşteri ile devralan şirket
arasında yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalanır. Yeni tasarruf finansman sözleşmesinde,
müşterinin devreden şirkete eski sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tasarruf tutarı peşinat
kabul edilir. Tasfiye başlangıç tarihinden, yeni sözleşme imzalandığı tarihe kadar geçen süre
sözleşme süresine eklenir ve devreden şirkette tasarruf ödemesi yapılan süre, yeni sözleşme
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süresinden düşülür. Yeni sözleşmede, sözleşme bedelinin artırılması durumunda, artış tutarına
tekabül eden kısma ilişkin organizasyon bedelinin yarısı devralan şirket tarafından müşteriden
tahsil edilir. Yeni tasarruf finansman sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, eski sözleşme hü-
kümsüz kalır.

(8) Tasfiye başlangıç tarihinden, yeni tasarruf finansman sözleşmesinin imzalandığı ta-
rihe kadar geçen sürede müşteri tarafından ödenmeyen taksitler için, tasarruf finansman söz-
leşmesindeki gecikme ve temerrüt hükümleri uygulanmaz.

(9) Devralan şirket ile yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere tahsisat
yapılabilmesi için, yeni sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde kırkı kadar
tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme süresinin beşte
ikisine ulaşmış olması zorunludur.

(10) Devralan şirketin, devreden şirkete iade edilen tasarruf finansman sözleşmeleri ile
ilgili olarak, sözleşme kapsamında yatırılan tasarruf tutarı, organizasyon bedeli ve buna benzer
diğer herhangi bir tutarı müşteriye ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

(11) Devreden şirkete iade edilen tasarruf finansman sözleşmeleri ile ilgili olarak, ta-
sarruf tutarı haricindeki organizasyon bedelinin yüzde sekseni ve buna benzer diğer alacak ta-
lepleri, devreden şirketin tasfiye masasına, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi kapsamında
dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilir.

(12) Bu madde kapsamında, mevcut tasarruf finansman sözleşmelerinin devrine ilişkin
olarak devreden şirket, devralan şirket ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu arasında düzenlenen
sözleşmeler ile devreden şirketteki sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müş-
teri ile devralan şirket arasında düzenlenecek tasarruf finansman sözleşmeleri damga vergisin-
den istisnadır.

(13) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, tasarruf finansman sözleşmelerini dev-
ralma talebi bulunan şirketle ilgili olarak Kurulun uygun görüşü alınır.

(14) Tasarruf finansman sözleşmelerinin devrine ilişkin diğer usul ve esaslar Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından belirlenir.

(15) Birinci fıkra kapsamındaki işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl süre ile uygulanır.”

MADDE 35- 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Ge-
reken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun
5 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu madde kapsamında devralınan varlıklardan nakit ve diğer hazır değerler emanet,
diğer varlıklar ise nazım hesaplarda izlenir. Nazım hesaplarda izlenen varlıklardan; elden çı-
karılanların tutarı ile elden çıkarılmayanlar rayiç bedeli tespit edilerek ilgili varlık hesapları
karşılığında emanet hesaplarına alınır. Ödenmesine karar verilen borçlar asıl alacağa idareye
başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte bu emanetlerden ödenerek
kalan nakit tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Nakit dışı diğer tutarlar ise ilgili hesaplara alınır.”

“(5) Borçların ödenmesinde, çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk lirasını geçmeyen
borçlar, işçi alacakları, rehinli alacaklar, bu fıkra kapsamında türü belirtilen alacaklara girmeyen
diğer alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanımından kaynaklanan alacaklar, kamu idarelerine
ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta primleri
şeklinde sıralama esas alınır. Emanet tutarı, ilgili sıra içerisinde bütün alacaklıların alacağını
tamamen ödemeye yetmezse garameten paylaştırma yapılır. Kapatılan özel öğretim kurum ve
kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde
kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, yu-
karıda belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilir. İhtilaflı taleplere ilişkin ise, talep sahip-
lerinin taleplerin reddine ilişkin kararın ilgililere tebliğinden itibaren 3 ay içinde dava açıldığına

15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



dair belge sunmaları halinde, bu fıkradaki sıralama değişmeksizin ihtilaf konusu tutar, kapatılan
kurum/kuruluşun varlık hesaplarında nakit veya malvarlığı değerinin bulunması koşuluyla ema-
net hesabında tutulur. Süresinde dava açıldığına ilişkin belge sunulmaması halinde, ihtilaf ko-
nusu alacak hakkında talepte bulunulmamış gibi işlemlere devam edilir.”

“(9) Münhasıran bu madde uyarınca yapılması gereken işlemlerin yürütülmesine esas
olmak üzere talepte bulunanlar hakkında; millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı,
oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nede-
niyle; devam etmekte olan herhangi bir adli soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı,
kovuşturmaya yer olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine
veya düşmesine karar verilip verilmediği hususları dikkate alınarak işlemler sonuçlandırılır.”

MADDE 36- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 39- Geçici 12 nci madde hükümlerinden yararlanmakta iken ka-
nunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aynı kurumda ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında
bulunan kadrolara atananlar veya atanmış sayılanlar hakkında anılan madde hükümlerinin uy-
gulanmasına devam edilir.

Geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında gö-
rev yapmakta oldukları kadrolarının bulunduğu kurumlarda; aynı kadroların (yardımcı veya
stajyerlikten uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, stenograf ve aktüer unvanlı kadrolara atanan-
lar ile bu mesleklere mensup olup geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihte idari gö-
revlerde bulunanlardan eski kadrolarına yeniden atananlar dahil) birinci derecesine yükselenler
ile bu kadrolarda görev yapmakta iken geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra
idari görevlere atanmış olanlardan eski kadrolarına yeniden atanıp birinci dereceye yükselenler
hakkında geçici 12 nci madde hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda ödeme yapılmayanlara geç-
mişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz, ödeme yapılanlar hakkında borç çıkarılmaz, çıka-
rılmış olan borçların takibinden vazgeçilir.”

MADDE 37- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü, dördüncü,
beşinci ve altıncı cümleleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde ek-
lenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu maddeyi
ihdas eden Kanunla 56 ncı maddenin yürürlükten kaldırılan hükümleri kapsamında uzmanlık
eğitimi devam edenlerin Bakanlığa hizmet yükümlülüğü sona erer ve bunlara eğitimleri süre-
since yapılan ödemeler için borç çıkarılmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan en son uzmanlık eğitimi giriş
sınavına giren adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden çekilen veya
çekilmiş sayılanlar 56 ncı madde kapsamında bir eğitim programına yerleştirilmeleri halinde
bir defaya mahsus olmak üzere 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde
belirlenmiş sürelerin dolması beklenmeksizin uzmanlık eğitimine başlayabilir.”

Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların 19/4/2012 tarihli ve

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sı-
nırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye ait tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun ile
29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında satışına ilişkin
olarak;
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a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme

süresi,
c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde

ödemeyenlerin ödeme süresi,
31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan taşınmazların satış bedeli; bu taşınmaz-

lar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bit-
tiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik
Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları top-
lamında artırılarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan
tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, ödeme yapmak amacıyla baş-
vurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
TÜFE aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate
alınmaz ve yapılacak hesaplamalarda her yıl için aylık değişim oranları toplamının yıllık kanuni
faiz oranının iki katını geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

(5) 6292 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında süresi içinde iade başvurusunda
bulunmayanlar ile geçici 8 inci maddesi kapsamında olanların başvuru süresi 31/12/2022 tari-
hine kadar uzatılmıştır.

(6) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılan taksitli
satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile top-
lam taksit süresi içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden
ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri
arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli
(H) işaretli cetvelin “I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün dip-
not kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” ibareleri “%180 artırımlı miktarı” şeklinde,
“%50’si” ibaresi “%95’i” şeklinde, “%40’ı” ibaresi “%75’i” şeklinde uygulanır.

Yürürlük
MADDE 39- (1) Bu Kanunun;
a) 8 inci maddesi 15/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 9 uncu maddesi 16/3/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
c) 10 uncu, 11 inci ve 36 ncı maddeleri yayımı tarihini izleyen ay başında,
ç) 22 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik ve 25 inci maddesi 2023 yılı vergi-
lendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

d) 26 ncı maddesi 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden baş-
lamak ve 1/1/2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları
için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 30 uncu maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

14/4/2022

15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakan-

lığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “gö-

revli;” ibaresinden sonra gelmek üzere “ürün güvenliği denetimleri müdürü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen sürenin hesabı, 30 Eylül tarihi esas

alınarak gerçekleştirilir. Her bir bölge için tamamlanma yüzdesi hesabında, 1 yıl 360 gün ve 1

ay 30 gün kabul edilerek ve ay kesirleri tamamlanarak bölge hizmet süresi hesabı yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü” ibaresi “Destek Hizmetleri,

Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) 1 inci hizmet bölgesinde çalışan personelden isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle

atanan personel hariç, bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle atanan personel, atandığı

hizmet biriminde en az iki yıl görev yaptıktan sonra zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma

sırasına dâhil edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 11/5/2021 tarihinden önce, 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi tutulan

bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan personel ve Ekonomi

Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik

hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi tutulan personel, anılan yönetmeliklerde belirlenen

hizmet süreleri doluncaya kadar yer değiştirmeye tabi tutulmazlar ve geçen süreleri anılan yö-

netmeliklerde belirlenen hizmet bölgesinden sayılır. Hizmet süreleri dolduktan sonra geçen sü-

releri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
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MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 karantina sürecindeki personel

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Covid-19 hastalığı sebebiyle karantina süreci öngören ve has-

talık iznine çevrilen sağlık raporunu haiz personel hakkında, her defasında sağlık raporunun

en fazla 14 güne kadar olan kısmı için 8 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmü hizmet puanı

bakımından uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan cetvelin birinci hizmet bölgesinin

(73) numaralı satırında yer alan “Ürgüp Gümrük Müdürlüğü” ibaresi “Nevşehir Gümrük Mü-

dürlüğü” olarak değiştirilmiş, aynı hizmet bölgesinin (79) numaralı satırı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı hizmet bölgesine (79) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır

eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan cetvelin üçüncü hizmet bölgesine

aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan cetvelin birinci hizmet bölgesinin

(1) numaralı satırında yer alan “Uludağ Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü” ibaresi “Bursa Dış

Ticaret İşlemleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE
HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/3/2019 tarihli ve 30706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kö-
mür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zin-

cirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021
tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci mad-
desinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya aynı maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alım-
larına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri ara-
sında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine
ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında
(bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulun-
duğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına
ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin
başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı veri-
lebilir.

(2) Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile
devredilebilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi iti-
barıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi
ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde
ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.
Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

(3) Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü
saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında
idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından idarece uygun gö-
rülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

(4) Bu madde kapsamına ilişkin işlemler 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şekilde yapılır.

(5) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 30 gün içinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(6) Bu maddeye göre sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 60 gün içerisinde İdareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve İdarenin onayı ile dev-
redilebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel

Müdürü yürütür.
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM
ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Gö-
revde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozis-
yonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Koruma ve güvenlik müdürü, müdür, servis müdürü, servis müdür yardımcısı, şube

müdürü,
2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,
3) Amir, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik şefi, şef, şef tren,
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri,
c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Başuzman, müşavir, sivil savunma uzmanı,
2) Uzman,
ç) Teknik Hizmetler Grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik şef,
3) Başmakinist,
4) Makinist, YHT makinisti,
5) Başteknisyen, revizör, vagon başteknisyeni,
d) İdari Hizmetler Grubu;
1) Başkontrolör, kontrolör,
2) Başrepartitör, repartitör,
3) Ambar saymanı, baş puantör, baş veznedar, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, kon-

doktör, koruma ve güvenlik görevlisi, lojistik memuru, memur, puantör, sekreter, şoför, tren
teşkil memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yemekli ve yataklı servis görev-
lisi,

e) Bilgi İşlem Grubu;
1) Çözümleyici,
2) Programcı yardımcısı,
f) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Aşçı, aşçıbaşı, dağıtıcı, hizmetli, itfaiyeci.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır: Avukat, istatistikçi, kim-

yager, mühendis, mimar, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, şehir plancısı, tekniker,
teknisyen, vagon teknisyeni.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) nu-
maralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Doğrudan merkeze bağlı olmayan ve sınava tabi olarak görevde yük-

selme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Şube müdürü (idari) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya baş-

kontrolör, başrepartitör, kontrolör, şef pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev
yapmış olmak,

b) Şube müdürü (teknik) kadrolarına atanmak için;
1) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların bilgisayar,

demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, harita,
inşaat, istatistik, jeoloji, kimya, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden
mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya baş-
kontrolör, kontrolör, çözümleyici, istatistikçi, kimyager, mimar, mühendis, programcı, teknik
şef pozisyonlarından herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Amir, şef pozisyonlarından herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,
ç) Müdür yardımcısı (şube müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı, lo-

jistik müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, başrepartitör, uzman, istatistikçi, kimyager, mütercim, öğ-

retmen, programcı, şef, şef tren, teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl görev
yapmış olmak,

d) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;
1) Mühendis pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,
e) Şef (ambar şefi, büro şefi, lojistik şefi, mali işler şefi, satın alma şefi, stok yönetim

şefi, personel şefi, yemekli yataklı servis şefi, yolcu hizmetleri şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, fakülte veya en az dört

yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Repartitör, ambar saymanı, gişe memuru, lojistik memuru, memur, puantör, tren teş-

kil memuru, veznedar pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,
f) İtfaiye şefi pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İtfaiyeci (itfaiye eri) pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,
g) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların bilişim sistemlerine ilişkin bölümlerinden

mezun olmak,
2) Programcı (uzman programcı) pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış olmak veya

programcı pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,
ğ) Gişe memuru, kondoktör, memur, şoför, veznedar pozisyonlarına atanmak için;
1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810



2) Aşçı, aşçıbaşı, dağıtıcı, hizmetli pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev
yapmış olmak,

h) Servis müdürü (yolcu) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Müdür yardımcısı (gar müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri

müdür yardımcısı) pozisyonunda en az iki yıl veya başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, şef
(yolcu hizmetleri şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

ı) Servis müdür yardımcısı (yolcu) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, gar şefi, istasyon şefi, mühendis, repartitör,

şef (yolcu hizmetleri şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,
i) Müdür (yolcu hizmetleri) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Müdür yardımcısı (yolcu hizmetleri müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı), uz-

man pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, başrepartitör, kontrolör,
gar şefi, istasyon şefi ve şef pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

j) Kontrolör (yolcu kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başrepartitör pozisyonunda en az bir yıl veya repartitör pozisyonunda en az yedi yıl

görev yapmış olmak,
k) Şef tren (tren şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) Kondoktör pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,
l) Servis müdürü (lojistik) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya baş-

kontrolör, başrepartitör, kontrolör, gar şefi, istasyon şefi ve şef (lojistik şefi) pozisyonlarının
herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

m) Servis müdür yardımcısı (lojistik) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, başrepartitör,

kontrolör, gar şefi, istasyon şefi, mühendis, repartitör, şef (lojistik şefi) pozisyonlarının herhangi
birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

n) Müdür (lojistik) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Müdür yardımcısı (lojistik müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı), uzman po-

zisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, kontrolör, başrepartitör, şef (lo-
jistik şefi) pozisyonunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

o) Kontrolör (lojistik kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başrepartitör pozisyonunda en az bir yıl veya repartitör pozisyonunda en az yedi yıl

görev yapmış olmak,
ö) Servis müdürü (araç bakım) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektro-

nik, enerji sistemleri, endüstri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden
mezun olmak,
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2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya baş-
kontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev
yapmış olmak,

p) Servis müdür yardımcısı (araç bakım) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektro-

nik, endüstri, enerji sistemleri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden
mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya baş-
kontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev
yapmış olmak,

r) Müdür (lokomotif bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elek-

trik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, makine, mekatronik, metalürji,
raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya baş-
kontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl görev
yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

s) Müdür (depo müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların elektrik, elektronik, elek-

trik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, mekatronik, makine, metalürji, raylı sistemler bö-
lümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya baş-
kontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya
tekniker pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

ş) Müdür (vagon bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, en-

düstri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, makine, metalürji, mekatronik,
raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya baş-
kontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya
tekniker pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

t) Müdür yardımcısı (vagon bakım atölye müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların endüstri, elektrik, elek-

tronik, elektrik-elektronik, makine, mekatronik, metalürji, motor, otomotiv ve raylı sistemler
bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis, teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya tekniker
pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,

u) Kontrolör (araç bakım kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
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1) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dokuz yıl görev yapmış ol-
mak,

2) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

ü) Teknik şef (depo şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik

teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine tek-
nolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümle-
rinden mezun olmak,

2) Başmakinist, başteknisyen, makinist, tekniker, YHT makinisti pozisyonlarının her-
hangi birinde en az dört yıl veya teknisyen pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

v) Teknik şef (vagon servis şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik

teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine tek-
nolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümle-
rinden mezun olmak,

2) Tekniker, vagon başteknisyeni pozisyonunda en az dört yıl veya revizör, vagon tek-
nisyeni pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev yapmış olmak,

y) Başmakinist pozisyonuna atanmak için;
1) Makinist veya YHT makinisti pozisyonunda; lise ve dengi öğrenim mezunları için

en az on yıl, yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak,
z) Vagon başteknisyeni pozisyonuna atanmak için;
1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine,

mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler
elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az sekiz
yıl görev yapmış olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi,
makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı
sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için
en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Revizör veya vagon teknisyeni pozisyonlarında en az altı yıl görev yapmış olmak,
aa) Başteknisyen pozisyonuna atanmak için;
1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine,

mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler
elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az sekiz
yıl görev yapmış olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi,
makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı
sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için
en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Teknisyen pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,
bb) Servis müdürü (personel ve mali işler) kadrosuna atanmak için;
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1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şube müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya

şef (büro şefi, mali işler şefi, personel şefi) pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,
cc) Servis müdür yardımcısı (personel ve mali işler) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef (büro şefi, mali işler şefi, personel şefi) pozisyonunda en az üç yıl görev yapmış

olmak,
çç) Servis müdürü (teknik hizmetler) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şube müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl görev

yapmış olmak,
3) Çözümleyici, istatistikçi, mimar, mühendis, mütercim, programcı, şef (ambar şefi,

satın alma şefi, stok yönetim şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış
olmak,

dd) Servis müdür yardımcısı (teknik hizmetler) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Çözümleyici, istatistikçi, mimar, mühendis, mütercim, programcı, şef (ambar şefi,

satın alma şefi, stok yönetim şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış
olmak,

ee) Koruma ve güvenlik müdürü kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış ol-

mak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci

maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,
ff) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,
3) 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,
gg) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,
3) 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,
ğğ) Müdür (emniyet yönetim sistemi müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Lojistik müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı, uzman, vagon bakım atölye mü-

dür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı pozisyonlarının herhangi birinde en az iki
yıl veya başkontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis, tekniker pozisyonlarının herhangi birinde
en az dört yıl görev yapmış olmak,

3) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya
Raporlama Eğitimi ya da Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

hh) Kontrolör (EYS) pozisyonuna atanmak için;
1) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl görev yapmış ol-

mak,
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2) Başrepartitör, başmakinist, makinist, YHT makinisti, revizör, repartitör, tekniker,
teknisyen, uzman teknisyen, vagon başteknisyeni, başteknisyen, vagon teknisyeni pozisyon-
larının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC no.lu Emniyet Di-
rektifine uygun Emniyet Yönetim Sistemi Sertifikalı Eğitiminde veya EYS Kaza Araştırma İn-
celeme Kursu veya Raporlama Eğitimi ya da Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde
başarılı olmak,

ıı) Müdür (fabrika grup müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların elektrik, elektronik, elek-

trik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, mekatronik, makine, metalürji, raylı sistemler bö-
lümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl veya mühendis
pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

gerekir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli

şartları taşıyıp taşımadığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları
taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav
giriş belgesi verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan aday-
dan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sonuçların ilan
edilmesine müteakip üç ay içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan per-
sonelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek
üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu Genel Müdürün
görevlendireceği genel müdür yardımcısı veya Personel ve Eğitim Daire Başkanı başkanlığında,
atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üye-
lerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından ku-
rullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Ayrıca aynı usulle beş yedek üye seçilir. Kurul, üye
tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asıl üyenin bu-
lunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.”

“(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yerine
getirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında
saklanır. Diğer belgeler ise, yapılacak müteakip sınava kadar ve en az bir yıl süreyle Personel
ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ta-

şımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcı-

lara sunulması amacıyla dağıtım sisteminin işletilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi, bakımı

ile dağıtım sisteminde acil durum, raporlama ve inceleme konularında dağıtım şirketi ve kul-

lanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi

Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki OSB dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiler ile bu kişilerin işlettiği dağıtım şebekesine bağlı kullanıcılar bu Yö-

netmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fık-

rasına ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci ve 9 uncu mad-

delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Bakım Yönetim Sistemi: Bakım faaliyetine ilişkin; bakım zamanının, bakımın içeri-

ğinin, bakımda kullanılan malzemelerin, bakım tutanaklarının ve benzeri bakım verilerinin

kaydedildiği ve raporlanabildiği sistemi,

c) CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini,

ç) CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,

d) Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden

naklini,

e) Dağıtım faaliyeti: Bir dağıtım şirketi tarafından, lisansında belirlenen bölgede sa-

yaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesini, genel aydınlatma

faaliyetinin yürütülmesini, dağıtım tesislerinin yatırım, bakım ve işletiminin yapılmasını, teknik

ve teknik olmayan kaybın azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını, dağıtım siste-

minin elektrik enerjisi üretimi ve satışında rekabet ortamına uygun şekilde işletilmesini, dağıtım

tesislerinin yenilenmesini, kapasite ikame ve artırım yatırımlarının yapılmasını, dağıtım siste-

mine bağlı ve/veya bağlanacak olan tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına ilgili mevzuat hüküm-

leri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin hizmet sunulmasını,

f) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde iş-

lettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

g) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım sis-

temine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,
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ğ) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

h) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve

tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim

seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç,

elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da

devralınan sayaçları,

ı) EDVARS: Elektrik Dağıtım Veri Ambarı ve Raporlama Sistemini,

i) IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu,

j) EN: Avrupa Standardını,

k) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

Cumhurbaşkanı Kararı, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararı ve bunlar uyarınca çıkarılan

diğer düzenlemeleri,

l) İlgili diğer mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı ve Ba-

kanlıklar tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri,

m) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık ve/veya ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları

tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri,

n) Kullanıcı: Dağıtım sistemini kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

o) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ö) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

p) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

r) TS: Türk Standardını,

s) Üretim: Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülme-

sini,

ş) SCADA: Yönetimsel Kontrol ve Veri Toplama Sistemini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Dağıtım Sisteminde Bakım ve Veri Toplama Sistemleri

Dağıtım sisteminde bakım

MADDE 4- (1) Dağıtım şirketi, elektrik enerjisinin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şe-

kilde gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulabilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırıl-

ması amacıyla yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlüdür.

(2) Dağıtım şirketi tarafından bir sonraki yıl için hazırlanan yıllık bakım planı her yıl

31 Aralık tarihine kadar Kuruma sunulur.

(3) Dağıtım şirketi tarafından yıllık bakım planında; bakım faaliyetinin hangi seviyeye

göre yapılacağına, bakım yapılacak tesis ve teçhizata ve yapılacak bakım zamanı ile planlanan

iş gücüne (adam-gün) ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilir.

(4) Dağıtım şirketi tarafından ihtiyaç duyulan hallerde bakım planlarında değişiklik ya-

pılması durumunda revize bakım planları gerekçeleriyle birlikte üçer aylık dönemler halinde

Kuruma sunulur.
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(5) Dağıtım şirketi bakım faaliyetine ilişkin olarak; iş emri ve araç takip kayıtlarını, ba-

kımı yapılan dağıtım varlıklarını, kullanılan malzemeleri, bakım tutanaklarını ve yapılan ba-

kıma ilişkin tevsik edici video, fotoğraf ve benzeri belgeleri Bakım Yönetim Sisteminde kayıt

altına alır.

(6) Dağıtım şirketi Bakım Yönetim Sistemi kayıtlarını, bakım planındaki sıralamaya

uygun olarak denetim yetkisini haiz kamu kurumunun erişimine açar ve EDVARS üzerinden

Kuruma sunar.

(7) Dağıtım şirketi, yıllık bakım planının ve gerçekleştirilen bakıma ilişkin bilgilerin

CBS’de veya CBS’ye entegre bakım yönetim sisteminde görüntülenebilmesini sağlar.

(8) Dağıtım şirketi tarafından dağıtım sistemine bağlanacak yeni tesis veya teçhizat ile

bu tesis veya teçhizatın montajı TS, EN, CENELEC, IEC standartlarına ve ilgili teknik mev-

zuata uygun yapılır.

(9) Bakım çalışmasında görevlendirilen personelin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili teknik mevzuat, ilgili mevzuat ve ilgili diğer mevzuata uy-

gun olarak iş sağlığı ve güvenliği ile elektrik dağıtım sisteminde bakım konusunda gerekli eği-

timleri ve belgeleri almış olması zorunludur.

(10) Bakım çalışması esnasında; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili teknik mevzuat,

ilgili mevzuat ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak dağıtım şirketi gerekli güvenlik önlemlerini

alır.

(11) Dağıtım şirketi, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren hususların tespiti halinde

acil müdahale etmekle yükümlüdür.

(12) Dağıtım şirketi demontajı yapılan ve kullanılamayacak durumda olan tüm malze-

melerin güvenli bir şekilde saklanması, imhası veya geri dönüşümünün ilgili mevzuat, ilgili

diğer mevzuat ve ilgili teknik mevzuata uygun şekilde sağlanmasından sorumludur.

Dağıtım sisteminde enerji akışı ve iletişim

MADDE 5- (1) Dağıtım şirketi, orta gerilim seviyesinde yeni tesis edilecek, ring şebe-

kedeki giriş-çıkış fiderleri hariç en az üç çıkış fiderine sahip veya en az 5000 kVA kurulu gücü

olan dağıtım merkezlerinin OG fiderlerinin akım, gerilim ve güç tüketim verilerini gerçek za-

manlı olarak izler ve kaydeder.

(2) Dağıtım şirketi, 1000 kVA ve üzeri yeni tesis edilecek dağıtım transformatörlerinin

AG barasının akım, gerilim ve güç tüketim verilerini gerçek zamanlı olarak izler ve kaydeder.

(3) Dağıtım şirketi, birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki yükümlülükleri ile birlikte

dağıtım sistemi üzerinde elektrik kesintilerinin izlenmesi için Bakanlık, Kurum ve denetim

yetkisini haiz kamu kurumunun paylaşımına açacağı gerekli iletişim altyapısını kurmakla yü-

kümlüdür.

Yönetimsel kontrol ve veri toplama sistemi

MADDE 6- (1) Dağıtım şirketi, dağıtım sistemine ait uzaktan ölçme ve/veya kontrol

sistemlerini kurmakla ve işletmekle yükümlüdür.

(2) Üretim lisansı ile elektrik depolama tesisi sahibi tüzel kişiler, dağıtım şirketinin

SCADA’sına veri aktarılmasına yönelik gerekli sistemleri kurar ve gerekli iletişim linkini sağ-

lar.
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(3) Kurulu gücü 50 kW ve üzerinde olan lisanssız üretim santral sahibi gerçek veya

tüzel kişiler, dağıtım şirketinin SCADA’sına veri aktarılmasına yönelik gerekli sistemleri kurar

ve gerekli iletişim linkini sağlar.

(4) Dağıtım şirketi bu madde kapsamında yer alan sistemlerin kurulması ve entegras-

yonu ile ilgili işlemleri yapmakla ve gelen verileri 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ SCADA siste-

mine aktarmakla yükümlüdür.

(5) Bu madde kapsamında kullanıcıya ait açma/kapama teçhizatı da ilgili dağıtım şirketi

tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilebilir. Bu tesis ve/veya teçhizat için gerekli

kontrol ara yüzünün temin edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

Coğrafi bilgi sistemi

MADDE 7- (1) Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesinde bulunan ve dağıtım tesisi kapsa-

mında yer alan elektriksel teçhizatı içeren ve Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslarda be-

lirtilen tesis ve/veya teçhizatı gösteren veri tabanına sahip CBS oluşturmakla yükümlüdür. Söz

konusu CBS diğer izleme sistemleri ile entegre olacak şekilde kurulur.

(2) Dağıtım şirketi elektrik dağıtım sisteminin ihtiyaçları doğrultusunda CBS’nin iyi-

leştirilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketi CBS’de tutulan verilerin güncelliğini ve güveni-

lirliğini sağlamakla yükümlüdür.

(3) Dağıtım şirketi tarafından kurulan CBS’nin kapsamı, güncel tutulması gereken ve-

riler, verilerin saklanması, güncellenmesi, Kurum tarafından istenilen verilerin sunulması ve

doğruluğuna ilişkin hususlar Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Acil Durum

Acil durum

MADDE 8- (1) Dağıtım şebekesinin kısmen veya tamamen istem dışı enerjisiz kalması

durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları

dağıtım şirketi tarafından hazırlanır. Dağıtım şirketi, acil durum yönetim planlarının uygula-

nabilirliğini ve güncelliğini korumakla yükümlüdür.

(2) Dağıtım şirketi, şebeke özelliklerini de dikkate alarak, acil müdahale gerektiren du-

rumlar için zamanında müdahale ve etkin bir çözüm sağlayacak şekilde acil müdahale organi-

zasyonunu kurar.

(3) Dağıtım şirketi, acil müdahale organizasyonu kapsamında yeterli sayıda ve tam te-

şekküllü acil müdahale aracı ile yeterli sayıda ve acil müdahale konusunda eğitimli personeli

yirmi dört saat hazır durumda bulundurur.

(4) Dağıtım şirketi, acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak için kriz koordi-

nasyon aracı temin edebilir.

(5) Dağıtım şirketi acil müdahale gerektiren durumlarda dağıtım şebekesinin arıza ona-

rımı, bakımı, kontrolü ve izlenmesi için insansız hava aracı temin edebilir.

(6) Dağıtım şirketi insansız hava aracı gibi hava araçlarının kullanımı için izin talebinde

bulunabilir.

(7) Dağıtım şirketi acil müdahale gerektiren durumlarda, acil müdahale araçları için

trafikte geçiş üstünlüğü talebinde bulunabilir.
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Mobil jeneratör
MADDE 9- (1) Dağıtım şirketi acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler

bulundurur.
(2) Dağıtım şirketi, orta gerilim seviyesi çıkışlı en az bir adet mobil jeneratör bulundu-

rur.
(3) Dağıtım şirketi her il merkezi ve nüfusu 100.000’i geçen ilçeler için de en az bir

adet olmak üzere, alçak gerilim seviyesi çıkışlı mobil jeneratör bulundurmakla yükümlüdür.
Bu fıkra kapsamında bulundurulacak olan jeneratörlerin her biri en az 50 kVA gücünde olma-
lıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kullanıcı Hizmetleri Merkezi, Raporlama ve İnceleme

Kullanıcı hizmetleri merkezi
MADDE 10- (1) Dağıtım şirketi; bağlantı başvurusu, arıza bildirimi, kaçak elektrik

enerjisi kullanım ihbarları, şikâyetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvuruların
alınması ve cevaplandırılması için yeterli donanım ve personele sahip kullanıcı hizmetleri mer-
kezi kurmakla yükümlüdür.

(2) Dağıtım şirketi birinci fıkra çerçevesinde; oluşturulacak olan kullanıcı hizmetleri
merkezinde;

a) Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerinde, kullanıcı hizmetleri merkezinin kullanı-
cıya olan mesafesi azami 20 km’yi aşmayacak şekilde, asgari olarak; proje onay, geçici kabul,
sayaç kontrol, itiraz ve benzeri işlemleri,

b) İl merkezleri ile nüfusu elli binin üzerinde olan ilçelerde, asgari olarak; proje onay,
geçici kabul, sayaç kontrol, itiraz ve benzeri işlemleri,

c) Nüfusu beş bin ile elli bin arasında olan ilçelerde ise asgari olarak kullanıcıların baş-
vurularının alınması,

hizmetlerini yürütecek niteliğe sahip personel ile en az yukarıda belirtilen sayıda olacak
şekilde, il ve ilçelerde kullanıcı hizmetleri merkezi kurar.

(3) Dağıtım şirketi kullanıcı hizmetleri merkezi sayısına ilişkin bilgileri Kurum tara-
fından belirlenecek formata uygun olarak her yıl 31 Ocak tarihine kadar Kuruma sunar.

Elektrik dağıtım veri ambarı ve raporlama sistemi
MADDE 11- (1) Dağıtım şirketi, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma dağıtım faaliyetleri ile
ilgili olarak bildirmekle yükümlü olduğu verilerin ve Kurum tarafından gerekli görülebilecek
ilave verilerin izlenmesine ve raporlanmasına ilişkin EDVARS’a Kurumun uzaktan erişimini
sağlamakla yükümlüdür.

(2) Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.
Kişisel verilerin korunması
MADDE 12- (1) Dağıtım şirketi ilgili mevzuat kapsamında dağıtım faaliyetinin yürü-

tülmesi çerçevesinde herhangi bir şekilde elde ettiği verilere ilişkin olarak, 24/3/2016 tarihli
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan mev-
zuat kapsamında kişisel verilerin korunmasını sağlayacak önlemleri alır.

(2) Dağıtım şirketi elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde internet site-
sinde yayımlamakla yükümlü olduğu verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Ka-
nuna dayalı olarak çıkarılan mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yayımlar.
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Dağıtım faaliyetlerinin incelenmesi

MADDE 13- (1) Elektrik dağıtım şirketinin faaliyetleri kapsamında üretilen her türlü

bilgi, belge ve rapor Kuruma yapılan bildirim veya diğer veri kaynağı esas alınarak yerinde

veya uzaktan, resen veya kullanıcı ihbar ve şikâyetleri üzerine Kurum tarafından gerekli gö-

rülmesi hallerinde incelenebilir.

(2) Dağıtım şirketi, Kurum tarafından görevlendirilen personele, inceleme için gerekli

imkânları ve ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sağlamakla ve bu personelin

görevlerini yerine getirmesi sırasında işbirliği yapmakla yükümlüdür. Dağıtım şirketi, yapılan

incelemelerde talep edilen tüm bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde sunmakla yükümlü-

dür. Talep edilmesi halinde söz konusu verileri tevsik edici nitelikteki sisteme veri sağlayan

kaynaklara erişimi gecikmeksizin sağlamakla yükümlüdür.

(3) Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyeti ile ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri lisansında

belirtilen dağıtım bölgesi sınırları içerisinde bulundurmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Dağıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) İlgili mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar

bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu ve 10 uncu maddeleri 31/12/2022 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Baş-

kanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YEMLERDE KULLANILACAK YAĞLAR HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2004/35)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/11)

MADDE 1- 17/9/2004 tarihli ve 25586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerde

Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

15 Nisan 2022 – Sayı : 31810                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



KURUL KARARI
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YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3965 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3988 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3963 

—— • —— 
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4299 
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Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4294 

—— • —— 
Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4295 

—— • —— 
Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4317 

—— • —— 
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4341 
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Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4184 

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

 
 4118 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM IP TELEFON SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı 2 Kalem IP Telefon Seti kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 27.04.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler daha sonra 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

kapsamındadır. 

    4402/1-1 
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15.700 TOP FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyacı 15.700 Top Fotokopi Kağıdı, Ofisimiz 

Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, 

Fatura ve Dağıtım Listesi (Ek-2)’de gösterilen adreslere teslim ve fatura edilmek kaydıyla, ihale 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

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

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

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

hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

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

3) Teklifler 25.04.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    4408/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait, Antalya İli Döşemealtı ilçesi, Yağca Mahallesi 

8735 ada 5 nolu (101.323,53 m2) yüzölçümlü (Turizm alanı) arsa niteliğindeki, taşınmazın, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile belirtilen tarihte 

Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır. 

İhalenin Muhammen Satış bedeli 95.000.000,00 TL olup, Geçici Teminatı 8.000.000,00 TL'dir. 

İhale Tarihi 28 Nisan 2022 günü Saat: 15:00’dur. 

1- İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu (Süresiz olacak) veya 

geçici teminat miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen 

veya vekâleten katılması gerekmektedir. 

2- İhaleye İştirak etmek isteyenler; 

a) Taşınmazın yukarıda belirtilen geçici teminatı Belediye veznesine yatırılacaktır. 

b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgâh senedi (yerleşim yeri belgesi),  

c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini, imza 

sirkülerini, tüzel kişiliğe ait güncel alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini, imza sirküleri 

ç) Vekâleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekâletname örneğini ve imza 

sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur. 

d) Ortak olarak ihaleye katılmak isteyenlerin Noterden yaptıracakları ortaklık sözleşmesi, 

ikamet belgesi ile kimliklerini getirmeleri ayrıca ortakların tümünün şartnameyi imzalamaları 

zorunludur. 

3- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz. 

4- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5- İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden 

evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini 

incelemeleri gerekmektedir. 

6- Kapalı teklif için Katılımcıların Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren 

tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer belgeler ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 36. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar 

Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur. 

7- Taşınmaz üzerinde ihaleye çıkartılma tarihi itibariyle Antalya Muratpaşa SGK’nun 

Kamu Hacizleri ile Antalya Genel İcra Dairesinin hacizleri vardır, alıcı tarafından ödeme 

yapılmasına müteakip tapu devri yapılacak, gelebilecek benzeri haciz, beyan ve şerhler tapu 

devrinden sonra kaldırılacaktır. Kaldırılamaz ise ihale iptal edilecektir. Diğer hususlar ihale 

şartnamesindedir. 

8- İhale şartnamesi İhale Biriminde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 

İrtibat: 0242 421 30 53 (1230-1251 veya 1244 dahili) 

İlan olunur. 3809/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR 
İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Valiliğinden: 
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    3977/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

1-Aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Yasaya göre ayrı ayrı, 28/04/2022 Perşembe 

günü saat 15.30’da başlanarak sırayla Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile 

satılacaktır. 

SATILACAK TAŞINMAZLAR 

A) İlimiz Bayır Mahalle 1964/151 parseldeki 632,55 m2 arsa üzeri Karabük Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından oluşturulan yönetim planına göre, Belediyemize ait olan zemin katta 1 

adet işyeri (çekme katlı) ve 1.bodrum katta bulunan 1 adet depo 2886 sayılı Yasanın 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile; 

KAT 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM NO 

(Eklentileri  

1 Ad. Depo) 

ARSA 

PAYI 

ALAN 

m2 

NET / BRÜT 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(%3) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

ZEMİN 1 30/633 126,86/141,54 7.500.000,00+KDV 225.000,00 28.04.2022 15.30 

B) Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 302 ada 1 

parselde bulunan 2.190,72 m2 yüz ölçümlü arsa 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık 

teklif usulü ihale ile; 

ARSA ADA PARSEL 
ALAN 

m2 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(%3) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

5000 Evler Bahçelievler 

Mahallesi 302 ada 1 parsel 
2.190,72 3.000.000,00+KDV 90.000,00 28.04.2022 15.45 

C) Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Yeşil Mahalle 1273 ada 1 parselde bulunan 582,69 

m2 yüz ölçümlü arsa 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile; 
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ARSA ADA PARSEL 
ALAN

m2 

 

MUHAMMEN 

BEDEL 

 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(%3) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

Yeşil Mahalle 1273 ada 1 parsel 582,69 1.200.000,00+KDV 36.000,00 28.04.2022 16.00 

2-İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER: 

1) Türkiye’de tebligat için adres göstermek. 

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri 

vermek.  

3) Şartname alındığına dair belge 

4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği  

5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi ( Güncel ) 

6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi ( 2022 yılında alınmış ) 

7) İmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi( 

Noterden ) 

8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2022 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğunu gösterir belge 

9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 

beyannamesi( Noterden )  

10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

11) İhale tarihi itibariyle Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tahsilat 

şefliğinden belge almak. 

(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi 

hariç) 

3-Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar 

4-İhale şartnamesi 500,00TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.  

6-Bayır Mahalle 1964/151 parseldeki 632,55 m2 arsa üzeri işyeri olan zemin katta 1 adet 

işyeri (çekme katlı) ve 1.bodrum katta bulunan 1 adet depo için, İhaleye katılmak isteyenlerin 

ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 

maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

28.04.2022 Perşembe günü saat 15:30’a kadar aynı Yasanın 38. maddesi gereğince Yazı İşleri 

Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İş bu ihale ilanı 6 (Altı) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.  

İlan Olunur. 

 4100/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 2139 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Eyüpsultan c) Mahallesi: Alibeyköy 

d) Pafta No:--- e) Ada No: 364 f) Parsel No: 1 

g) Yüzölçümü: 191 m² h) Satılacak Hisse Oranı: 

Tamamı 
ı) Halihazır: İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Taks:0.65 

yapılanmalı 6 kat Ticaret + 

Konut Alanı, kısmen de yolda 

kalmaktadır. 

l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli: 7.258.000.-TL 

4) Geçici Teminatı:    217.740.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati: 27 Nisan 2022 Saat: 10:55 - Son teklif verme tarih ve saati: 

26 Nisan 2022 Saat:16:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer: Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

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

Fatih/İSTANBUL 

7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliği’nin 30. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8) İhale Şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli 900.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh 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.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
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d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 26 Nisan 2022 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı 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. 

15) 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. 

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İLAN OLUNUR. 4396/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun İli Çarşamba Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 26.04.2022 Salı günü saat 
11.00’de ihale edilerek satılacaktır. 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Beylerce Mahallesi 177 ada, 9 no.lu, 4546,99 m2 arsa 
vasıflı, imar planında Sanayii Tesis alanı olarak yer alan parsel, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 6.820.485 TL muhammen satış 
bedeliyle ihalesi yapılacaktır. 

Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 
204.615-TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. 
2- İHALENİN NEREDE YAPILACAĞI: İhale Belediyemiz 2. Kat toplantı salonunda 

yapılacaktır. 
3- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER: 
a. İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en 

geç ihale günü olan 26.04.2022 tarih ve saat 10:30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi 
karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına 
tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi 
yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 26.04.2022 tarih ve saat 
10:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, 
Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır 

4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir: 
GERÇEK KİŞİLER 
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi. 
b. Kanuni ikametgâh belgesi. 
c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir 

bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.) 
d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif 

vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
e. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. 
TÜZEL KİŞİLER 
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler 
Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b. Noter tasdikli imza sirküsü. 
c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. .(Her bir 

bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.) 
d. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. 
f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
g. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

aynı zarf içinde sunmaları zorunludur. 
Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak 

hazırlanacaktır. 
5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin 

altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak 
suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır 
bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale 
komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. 

6- İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 
temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir. 

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 4282/1-1 
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10000 METREKÜP BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/355785 

İşin Adı : 2. Bölge Müdürlüğü Mahmutlar İstasyonuna 10000 

Metreküp Balast Alım İşi 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1- İdarenin 

a) Adresi : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY/  

     Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 8771 - 312 520 8949 

c) Elektronik Posta Adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının  

 Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAHMUTLAR  

     İSTASYONUNA 10.000 METREKÜP  

     BALAST ALIMI İŞİ 

b) Teslim [Yeri / Yerleri] : MAHMUTLAR İSTASYONUNA FİGÜRE ŞEKLİNDE 

c) Teslim [Tarihi / Tarihleri] : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP EN 

GEÇ 30 (OTUZ) GÜNÜ İÇERİSİNDE YER TESLİMİ 

YAPILIP İŞE BAŞLANACAKTIR. 2 PARTİ 

ŞEKLİNDE (1. PARTİ 5.000 METREKÜP 30 GÜN,    

2. PARTİ 5.000 METREKÜP 30 GÜN) 

3- İhalenin / Ön Yeterlik /  

    Yeterlik Değerlendirmesinin : 

a) Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu 

b) Tarihi ve Saati : 25.04.2022 - 11:00 

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 25.04.2022 saat:11:00’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 600,00.-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. 

    4250/1-1 
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TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
2 Kalem Taşıt Tanıma Sistemi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (G) 

Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 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 90 - 0 372 259 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 İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesi 7. 

Cadde (Aşkaabat Cad.) 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 : safure.aydogdu@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2219017 
b) İKN : 2022/311248 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 85.600 litre motorin (katkılı), 2.900 litre kurşunsuz benzin 

(95 oktan) 
ç) Teslim Yeri/ 
    İşin Yapılacağı Yer : Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt, Akaryakıt 

istasyonlarından Kurumumuz vasıtalarına teslim edilecektir. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7. gün. 
e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : 365 gün 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati : 09.05.2022    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 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

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

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

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

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

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

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

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
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 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  İhale tarihinde süresi dolmamış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 
alınmış akaryakıt dağıtım lisansının fotokopisi (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler 
başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.) 
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6.2.  Akaryakıtların TÜPRAŞ spektlerine uygunluğunu gösteren belgelerin fotokopileri 

(Kurşunsuz Benzin 95 Oktan TÜPRAŞ Kod No: 240, Motorin (katkılı) TÜPRAŞ Kod No: 403’ ün 

teknik özelliklerini, standartlarını, test metotlarını içerecektir) 

6.3.  Araçlara montajı yapılacak sistemin Avrupa standartlarına uygun olması, ayrıca 

yangına karşı dayanıklı, kendi içerisinde muhafazalı ve ana kartın kendi içerisinde oluşabilecek 

arızaların araca zarar vermemesi için korumalı ve çevrelenmiş olması gerekmektedir.(CE onaylı 

ve exproof özelliğinde olacaktır.) 

6.4.  Firmalar taşıt tanıma sisteminin kurulu bulunduğu, kendi adı veya unvanı altında 

işlettiği akaryakıt istasyonları ile özel anlaşma ile bayilik verdiği akaryakıt istasyonlarının listesini 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Teklif veren firmanın Türkiye genelinde en az 150 adet taşıt 

tanıma sistemi bulunan istasyonu olmalı ve bu istasyonlardan birinin mutlaka Zonguldak ve 

Bartın il merkezinde bulunması gerekmektedir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen iki kalemdeki toplam 

fiyatın en düşük olanıdır. İhalede fiyat dışı unsur yoktur. En avantajlı teklifin en düşük fiyat 

esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde 

aranılacak hususlar: Zonguldak - Ankara ve Zonguldak - İstanbul istikametinde taşıt tanıma 

sistemli istasyonu fazla olması, Türkiye genelinde istasyon sayısının fazla olması. 

8- Bu ihalede Kısmi teklif verilmeyecektir. 

9- Bu ihaleye sadece 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 saatinde 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- Yerli malı teklif eden istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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. 

İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

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. 4223/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

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

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

Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 

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

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 

birlikte: 

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

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

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

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

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, 

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 

bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE : İşletme Fakültesi 

BÖLÜM : İşletme Bölümü 

AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Finans alanında doktora diplomasına sahip olmak, varlık 

fiyatlandırılması, makro-finans, derivativler gibi konularda araştırmalar yapmış olmak, belirtilen 

ve benzeri finans konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verme altyapısına sahip olmak, 

araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 

06800, Bilkent ANKARA 

    4283/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

ALES PUAN 

ŞARTI / TÜRÜ 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

Anestezi 

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr.Gör. Ea / Say: 70 - 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 

Fizik, Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, Sağlık Fiziği, Nükleer 

Araştırmalar veya Nükleer Fizik alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr.Gör. Say:70 - 

İstanbul Şişli Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, 

Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak. Bu bölümlerin birinden 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. Söz: 70 85 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi 

ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği 

veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör. Say: 70 - 

Bilgisayar 

Teknolojisi 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör Say: 70 - 

Duyuru Başlama Tarihi  : 15.04.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 29.04.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 05.05.2022 
Sınav Giriş Tarihi  : 09.05.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 11.05.2022 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli  : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi)  : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. 

No:2 Maslak / İSTANBUL  
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği  
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için 
gerekli) 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır.  

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 

 4274/1-1 

—— • —— 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
“2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile 

“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili 
maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde 
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların; başvuru dilekçesi (başvuru 
dilekçelerinde başvurulan kadronun kod/ birimi/unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) 
adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil 
kaydı ve adli arşiv kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, 
doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web 
sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) 
adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyasını 29.04.2022 Cuma günü mesai bitimine 
kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru Adresi: 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı 
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4   34764 Ümraniye/İSTANBUL 

KOD BİRİM BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI ADET AÇIKLAMA 

1 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 
Sosyal 

Bilimler 
Eğitimi 

Türkçe 
Eğitimi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Lisans, yüksek lisans ve 
doktorasını Türkçe Eğitimi 
alanında yapmış olmak. 

2 
Edebiyat 
Fakültesi 

Bilgi ve 
Belge 

Yönetimi 

Bilgi ve 
Belge 

Yönetimi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Yüksek lisans ve doktorasını 
Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge 
Yönetimi alanlarından birinde 
yapmış olmak. 

    4357/1-1 
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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri 

Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri 

alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların; 

Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, yabancı dil sınav 

sonuç belgesi, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 

diplomalar için denklik belgesi), doçentlik belgesi (Prof. ve Doç. adayları için), yayın listesi, 

bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, yönetimlerinde devam 

eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan 

belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 6 adet, 

Doçent adayları 4 adet, Dr. Öğ. Üyesi adayları 4 adet) Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne 

şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir (Dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın 

listesi ayrıca eklenecektir). Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden 

üniversitemiz sorumlu değildir. 

Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi 

     Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No: 16A/1 Yenimahalle/ANKARA 

Telefon : 0 312 397 01 50 

Başvuru Süresi : 15.04.2022-29.04.2022 

(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. 

Adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün 

içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde 

yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan 

başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. 

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu 

aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi  : 15.04.2022 

Son Başvuru Tarihi  : 29.04.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi  : 10.05.2022 

Sınava Giriş Tarihi  : 12.05.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi  : 16.05.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.ankarabilim.edu.tr 

BAŞVURU YERİ  : Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No: 16A/1 

     Yenimahalle/ANKARA 
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BAŞVURU EVRAKLARI 

- YÖK Formatlı Özgeçmiş 

- Öğrenci Belgesi 

- 2 adet fotoğraf, 

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da 

www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir.) 

- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 

- ALES Belgesi, 

- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi 

gerekmektedir.) 

- SGK 4A Hizmet Dökümü 

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

FAKÜLTE 

BÖLÜM/ 

ANA BİLİM DALI/ 

PROGRAM 

UNVAN ADET ARANAN NİTELİKLER 

Hukuk Fakültesi 
Kamu Hukuku/ 

Anayasa Hukuku 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Doktorasını kamu hukuku alanında 

yapmış olmak ya da Doçentlik unvanını 

anayasa hukuku bilim alanında almış 

olmak. 

Anayasa hukuku alanında eğitim-öğretim 

deneyimine sahip olmak 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuku/ 

Medeni Hukuku 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Doktorasını Özel hukuku alanında yapmış 

olmak ya da Doçentlik unvanını Medeni 

hukuku bilim alanında almış olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku/ 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Doktorasını Kamu hukuku alanında 

yapmış olmak ya da Doçentlik unvanını 

Ceza ve Ceza Muhakemesi hukuku bilim 

alanında almış olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji (İngilizce) Doçent 1 Doçentliğini ilgili alandan almış olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji (İngilizce) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Psikoloji alanında doktora derecesine 

sahip olmak 
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İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, İşletme, Bilişim 

Sistemleri alanlarından birinde 

tamamlamış olmak. 

Tercihen yönetim bilişim sistemleri 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora 

ya da doçentlik derecesine sahip olmak 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Lisansını Elektrik-Elektronik, Elektronik, 

Elektronik ve Haberleşme Bölümlerinden 

birinde tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Endüstri Mühendisliği veya İşletme 

Mühendisliği bölümlerinden birinden 

mezun olmuş olmak. Tercihen Endüstri 

Mühendisliğinde Tezli Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Kamu Hukuku/ 

Anayasa Hukuku 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu 

Hukuku alanında Yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk/  

Medeni Hukuku 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel 

Hukuk alanında Yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk/  

Ticaret Hukuku 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel 

Hukuk alanında Yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

- Hukuk Fakültesi hariç tüm adaylar için 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 (7) maddesinde sayılan 

şartlardan birini taşımak. 

- 85 dil puanına sahip olmak 

- Açılan kadroya ilan sayısından fazla müracaat olması halinde akademik unvana göre 

önceliklendirme yapılacaktır. 

Duyurulur. 4367/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 

sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 

gün içerisinde 01.05.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile 

başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli 

başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web 

sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 

yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  

2. Doktora belgesi 

3. Doçentlik belgesi 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 

6. Resimli öz geçmiş 

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 

yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama 

kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2. Resimli öz geçmiş 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 

6. ALES sonuç belgesi 

7. Nüfus cüzdanı sureti 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için)  

10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 
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Aranılan Nitelikler: 

1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 

2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 

puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Meslek 

Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 

80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

FAKÜLTE BÖLÜM/ANA BİLİM DALI UNVAN ADET ARANAN NİTELİKLER 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü  

 

Çocuk Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Prof. 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini Çocuk Cerrahisi 

alanından almış olmak.Çocuk Cerrahisi 

alanında uluslararası düzeylerde akademik 

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından 

nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

 

Ortopedi ve Travmatoloji 

Anabilim Dalı 

Prof. 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini Ortopedi ve 

Travmatoloji alanından almış olmak.Ortopedi ve 

Travmatoloji alanında uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı 

Prof. 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları alanından almış olmak.Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü  

 

Nöroloji Anabilim Dalı 

Prof. 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini Nöroloji alanından 

almış olmak.Nöroloji alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü  

 

Radyoloji Anabilim Dalı 

Prof. 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini radyoloji alanından 

almış olmak.Radyoloji alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

Ameliyathane Hizmetleri 

Programı 

Prof. 1 

İç hastalıkları alanında doçent unvanına sahip 

olmak.Gastroenteroloji alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 
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Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

 

Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi Ana Bilim 

Dalı 

Öğretim 

Üyesi  

(Prof, Doç, Dr. 

Öğretim Üyesi) 

1 

Uzmanlığını (doçent ve profesör adayları için 

doçentliğini) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahisi alanından almış olmak.Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında 

uluslararası düzeylerde akademik araştırma 

yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın 

üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı 

Öğretim 

Üyesi 

(Prof, Doç, Dr. 

Öğretim Üyesi) 

1 

Uzmanlığını (profesör ve doçent adayları için 

doçentliğini) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

alanından almış olmak.Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü  

 

İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 

İç hastalıkları alanında doçent unvanına sahip 

olmak.Nefroloji alanında uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

Ameliyathane Hizmetleri 

Programı 

Doçent 1 
Genel cerrahi alanında doçent unvanına sahip 

olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

Anestezi Programı 

Doçent 1 

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanından almış olmak. Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Programı 

Doçent 1 

Doçentliğini Tıbbi Onkoloji alanından almış 

olmak.Tıbbi Onkoloji alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

İlk ve Acil Yardım 

Programı 

Doçent 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini Üroloji alanından 

almış olmakÜroloji alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 
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Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü  

 

Göğüs Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Uzmanlığını göğüs hastalıkları alanından almış 

olmak.Göğüs hastalıkları alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
11 

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanından almış olmak.Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü  

 

Nükleer Tıp Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Nükleer Tıp alanından almış 

olmak.Nükleer Tıp alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Programı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahisi alanından almış olmak.Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 

alanında uluslararası düzeylerde akademik 

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından 

nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanından almış olmak.Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji alanından almış olmak.Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında 

uluslararası düzeylerde akademik araştırma 

yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın 

üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 

 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp fakültesi mezunu olmak. Doktorasını 

Mikrobiyoloji alanından almış olmak. Mikrobiyoloji 

alanında uluslararası düzeylerde akademik 

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli 

yayın üretebilmek. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Terapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü  

 

Fizyoterapi Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Fizyoterapi alanında tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak.Kendi alanında en az 

10 yıl tecrübesi bulunmak. 

 4384/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 

Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre 

ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan 

doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına 

katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, 

üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 5 adet USB 

ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na, 

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve 

yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, 

araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari 

görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 3 adet USB ile ilanın yayım 

tarihinden itibaren l5 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na, 

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü 

tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 

içeren 1 nüsha dosya ve 3 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili 

Fakülte Dekanlıklarına, İletişim Fakültesi için de Personel Daire Başkanlığı’na, başvurmaları 

duyurulur. 

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna 

ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 

şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

 

Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı 
Prof Doç. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Aranan 

Nitelikler 

Atatürk İlkeleri 

ve İnkılap 

Tarihi Enstitüsü 

- 

Atatürk 

İlkeleri ve 

İnkılap 

Tarihi 

1 - - (a),(b) 

Veri Bilimi ve 

Yapay Zeka 

Enstitüsü 

- 

Büyük Veri 

ve Veri 

Analitiği 

1 - - (a),(c) 
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İletişim 

Fakültesi 

Radyo, 

Televizyon ve 

Sinema 

Radyo, 

Televizyon 

ve Sinema 

- - 1 (a),(d) 

Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi 

İngiliz Dili 

Eğitimi 
- 1 - (a),(e) 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
- - 1 (a),(f) 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Geoteknik 1 - - (a),(g) 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektronik - 1 - (a),(h) 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri 
- - 1 (a),(ı) 

 

Aranan Nitelikler: 
(a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce 

bilmek. 

(b) 1. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna 

giden süreç ile Erken Cumhuriyet Dönemi üzerine uzmanlaşmış olmak ve bu konular üzerine en 

az ikisi SSCI/AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış en az dört başlıca yayını olmak. 

(c) Biyoinformatik Veri Analitiği, Sezgisel Optimizasyon ve Yüksek Başarımlı 

Hesaplama konularında yayınları olmak. 

(d) Doktorasını anadili İngilizce olan bir ülkede ve sinema araştırmaları alanında yapmış 

olmak. Sinema araştırmaları kapsamına giren konularda ve “Türkiye Sineması” üzerine yayın 

yapmış olmak. Yurtiçinde veya yurtdışında öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim 

kurumlarında alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesi olmak. Radyo, Televizyon ve Sinema, 

Sinema ve Televizyon, Sinema, Film Tasarımı bölümlerinden birinden lisans derecesi olmak. 

(e) Yabancı dilde yazma becerisinin öğretimi, İngilizce dışındaki yabancı dillerin 

öğretiminde yazma becerisi öğretimi, Yabancı dil yazma öğretmeni eğitimi ve yabancı dil 

öğretmeni eğitimi alanında yayınları olmak. 

(f) Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Fen 

Eğitimi alanında bilimsel çalışmalarını (SSCI) yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede 

İngilizce bilmek. 

g) İnşaat mühendisliği alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Fiziksel, 

teorik, sayısal, amprik modelleme, mikro ve makro zemin mekaniği konularında çalışmaları ve 

yayınları olmak. 

(h) Elektromanyetik ve anten teknolojileri alanında uzman olmak. Giyilebilir ve implant 

edilebilir teknolojiler üzerine yayınları olmak. 

(ı) Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi konularında SCIE kapsamında taranan dergilerde 

yayınları olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmak. Bilimsel çalışmalarını son 5 yıl içindeki 

yayınları ile kanıtlamış olmak. 4332/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere, 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” in 8 inci maddesi uyarınca,  

2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.  
Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması 
gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 
puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak 
oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, 
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)  

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 
çağrılacaktır.  

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 

İş Tanımı 
Alınacak 

Kişi Sayısı 

Sınava 
Çağırılacak 

Aday Sayısı 

Çalışma 

Süresi 

Aylık Brüt 

Sözleşme 

Ücreti Katsayı 

Tavanı 

Öğrenim Durumu 

Bilgi Teknolojileri 

Yöneticisi 
1  10 

Tam 

Zamanlı 
4 katına kadar

Genel Şartlar 1‐(b) 

bendinde belirtilen 

bölümler 

Sistem Uzmanı  1  10 
Tam 

Zamanlı 
2 katına kadar

Genel Şartlar 1‐(b) 

veya 1‐(c) 

bendinde belirtilen 

bölümler 

I. BAŞVURU ŞARTLARI  
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,  
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

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

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

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 olması,  

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 
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mesleki tecrübeye sahip bulunması (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),  

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 
zorunludur.  

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf 
olmak. 

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 
nitelikler arayabilir.  

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  
İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir.  
1) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİCİSİ (1 kişi - 4 katına kadar)  
a) En az 6 (altı) yıl tecrübeye sahip olmak, 
b) Kamu kurumlarının bilgi işlem departmanlarında müdür, şube müdürü vb. eşit 

pozisyonlarda çalışmış olmak, 
c) C# ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 
d) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri bilgi sahibi olmak,  
e) Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
f) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi 

olmak,  
g) Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
h) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV 

ürünlerinde deneyimli olmak,  
i) Active Directory ve LDAP hakkında bilgi sahibi olmak, 
j) Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum 

ve yönetiminde bilgi sahibi olmak, 
k) Microsoft Exchange veya açık kaynak kodlu e-posta servislerinin yapılandırılması ve 

yönetimi konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
l) Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi, 
m) İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
n) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
o) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri 
konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi sahibi olmak,  

p) Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği 
konularında bilgi sahibi olmak, 

q) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim 
Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller), Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemlerinin 
kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
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r) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak,  

s) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında 
bilgi sahibi olmak,  

t) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 
yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,  

u) Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları 
konusunda bilgi sahibi olmak, 

v) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,  
w) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,  
x) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,  
y) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak,  
z) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  
r) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz 

kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve 
programlamasını yapabilmek,  

s) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi sertifikasına veya İç 
Denetçi/Denetçi sertifikasına sahip olmak, 

t) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda veya İç Denetçi/Denetçi 
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

u) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, 
v) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  
w) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak,  
x) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,  

1) SİSTEM UZMANI (1 kişi - 2 katına kadar)  
a) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. 
b) Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede 

hakim olmak. 
c) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification 

Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
d) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
e) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak 
f) Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb.) kurulum, yönetim ve bakım 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak. 
h) Temel network bilgisine sahip olmak. 
i) Bilişim sistemleri ile ilgili teknik sertifikalara sahip olmak. 
j) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak. 
k) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 
l) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak. 
m) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak. 
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n) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ  
a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.  
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte 

şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 
eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek/Beşiktaş/ 
İSTANBUL 

III. İSTENİLEN BELGELER  
a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,  
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,  
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim 

veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.) 
e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü 
(e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP 
veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya 
yönetici tarafından onaylanmış belge.)  

f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)  
g) 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 (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması 
gerekmektedir.),  

h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) 
i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.  
j) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacak olup Arşiv Araştırmasının olumlu 
sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla 
sözleşme yapılabilecektir.  

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI  
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru 
sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.  

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.  

c) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile 
sınav sonuçları www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır.  

V. SINAV TARİHİ VE YERİ  
Yazılı sınav 16/05/2022 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde 

yapılacaktır. Sözlü sınav 16/05/2022 tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde 
yapılacaktır. 
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VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI  

SINAVIN ŞEKLİ;  

a) Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.  

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır.  

SINAV KONULARI; yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki 

“Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.  

VII. DEĞERLENDİRME  

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan 

adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak 

ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan 

vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday 

sayısı kadar yedek belirlenecektir.  

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER  

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 

(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir  

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.  

IX. DİĞER HUSUSLAR  

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir.  

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde 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.  

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde 

sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca 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.  

X. ÖNEMLİ TARİHLER  

İlan Tarihi  : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün  

 : Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 

15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.  

Yazılı/Sözlü Sınav Tarihi  : 16/05/2022  

Sınav Sonucu Açıklama Tarihi  : 18/05/2022 

 4392/1-1 
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Edirne Belediye Başkanlığından: 

25 KASIM 1922-2022 EDİRNE’NİN KURTULUŞUNUN 100. YILI ANITI  

FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 

A. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

T.C. Edirne Belediye Başkanlığı 

a. Adı : Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

b. Adresi : Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu 

     Babademirtaş Mah. Yusuf Şenol Sok. No: 21 Merkez EDİRNE 

c. Telefon Numarası :  0 284 214 19 44 - 0 284 213 91 40 (Dâhili 206) 

d. Faks Numarası :  0 284 213 13 01 

e. Web Adresi :  http://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr 

f. E-Posta :  100.yil.anityarismasi@edirne.bel.tr 

B. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 

T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin 

Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili 

maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım 

Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas 

alınarak “Fikir Yarışması” türünde serbest ulusal tek kademeli olarak düzenlenmektedir. 

Yarışmanın türü, anılan yönetmeliğin 7. maddesinin (g) bendine göre belirlenmiştir. 

C. YARIŞMANIN YERİ, KONUSU, AMAÇ VE KAPSAMI 

Anıt ve anma alanı Edirne İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hıdırlık Tepesi, 

“Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” bitişiğinde, 1132 ada 81 parselde, tapuda Edirne 

Belediyesi mülkiyetine kayıtlı yerde konumlandırılacaktır. 

Yarışma alanı, E-5 Karayoluna yaklaşık 1 km ulaşım mesafesindedir. Yarışma alanı 

yerinin kuzeyinde Hıdırlık Tabya yer almakla birlikte, güneyinde otopark alanı, doğusunda otel 

ve Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı yapılması planlanan alanlar bulunmaktadır. Yarışma 

yerinin kentsel konumuna bakıldığında ise doğusunda Edirne Merkez, Kaleiçi Semti, Selimiye 

Camii, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, çarşı; batısında Kapıkule; kuzeyinde Hıdırlık Tabya, 

Yıldırım Mahallesi, Yeni İmaret, TEM Otoyolu; güneyinde Meriç Nehri, Söğütlük Kent Ormanı, 

Karaağaç Mahallesi, Meriç Köprüsü yer almaktadır. 

“25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” 

bağlamında tasarlanacak anıt ve anma alanı kentin Balkan coğrafyasındaki bin yıllardır süren 

varlığını kapsayacak, işgallerden kurtuluşunu, şanlı savunmasını yansıtacak, barış ve çağdaşlığı 

simgeleyecek zenginlikte olmalıdır. Anıt ve anma alanı, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” 

olarak düzenlenen Hıdırlık Tabya yanına yapılacaktır. Anıt ve anma alanı yolunun diğer tarafında 

da Edirne Belediyesi’nce “Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı” yapılması planlanmaktadır. 

Tasarım ve düzenlemeler tarihi doku ve doğal özellikler taşımalıdır. Geçmiş, şimdi ve 

gelecek arasında bağ kurabilmelidir. Ulusal ve yerel özellikleri kapsayan ve aynı zamanda çağdaş 

teknoloji kullanımı ile özgün ve estetik etkisi yüksek olmalıdır. Sanatçının anlatmak istediği 

tarzda biçimsel, düşünsel ve kavramsal bütünlük içermelidir. Bulunduğu mekânın tarihi alan 

dışındaki kentsel konumuna değer katmalı, yakın çevresini dönüştürebilecek özellikler 

taşımalıdır. 
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Ayrıca Türkiye’nin Kapıkule girişinde gerek TEM ve gerekse E-5 karayolu seyrinde 

Selimiye Camii ve minareleri ile yarışmayacak yükseklikte olmalıdır. Kent girişi karayolu ve 

demiryolu seyrinde algılanmalı ancak Edirne siluetine de uymalıdır. Kentin tarihi ve kültürel doku 

karaltısını bozmamalıdır. Edirne’nin silueti, kentin karakterini yansıtır. Edirne’nin en iyi silueti 

Kapıkule tarafından görülendir. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı’nın yeri Kapıkule-Edirne 

arasındadır. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi, Edirne’nin tarihi ve kültürel 

dokusu ile barışık ve uyumlu olması gerekir. 

D. KATILIM KOŞULLARI 

Anıt fikir projesi yarışmasının konusu birden fazla disiplin ve/veya sanat dalının katkısını 

gerektirecek nitelikte olduğundan, yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. Ekiplerde 

heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer kişi yer alması 

zorunlu olup; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından katılımcılar da 

bulunabilir. Edirne Belediyesi ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip içerisinde bir 

kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekir. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır: 

a) Yarışmaya katılacakların mesleğinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üye 

bir odası bulunması halinde, katılımcı, ilgili oda üyesi olmalı ve meslekten men cezalısı 

durumunda olmamalı; odası bulunmayan ekip üyelerinin üniversiteden mezun olduklarını gösterir 

lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir. 

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ile atayanlar arasında olmamalıdır. 

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamalıdır. 

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamalıdır. 

e) Edirne Belediyesi’nde, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamalıdır. 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ile 

diğer kanunlardaki hüküm ve yönetmelikler gereği geçici ve sürekli kamu ihalelerine katılmaktan 

yasaklanmış olmamalıdır. 

g) Edirne Belediyesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamalıdır. 

h) “Kimlik Zarfı” içinde yer alması istenen tüm belgeler eksiksiz olmalıdır. 

i) Ekip üyelerinin her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. 

j) Ekip üyelerinin her biri Edirne Belediyesi’ne karşı müştereken ve müteselsilen 

sorumludurlar. 

k) Yarışmaya katılım işlemlerinin tamamlanabilmesi adına; Edirne Belediyesi’nin 

http://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinde yer alan kayıt formunun doldurulması ve 

şartnamenin satın alınması zorunludur. 

l) Bir kişi yalnızca bir yarışma ekibinde yer alabilir. Birden fazla ekipte yer alamaz. Bir 

kişinin birden fazla ekipte yer aldığının tespiti; ilgili ekipler için yarışmadan çıkarılma nedeni 

sayılacaktır. 
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E. YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmanın İlanı : 15 Nisan 2022 Cuma 

Soru Sorma İçin Son Tarih ve Saat : 6 Mayıs 2022, Cuma Saat: 17.00 

Yanıtların Paylaşılması : 20 Mayıs 2022, Cuma Saat: 17.00 

Projelerin İlk Teslim Tarihi ve Saati : 23 Mayıs 2022, Pazartesi Saat: 09.30 

Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati : 17 Haziran 2022, Cuma Saat: 17.00 

Posta veya Kargo ile Gönderilen Projelerin 

Yarışma Bürosu Tarafından Teslim  

Alınması İçin Son Tarih ve Saat : 20 Haziran 2022, Pazartesi Saat: 17.00 

Jüri Değerlendirme Tarihi : 22-24 Haziran 2022 

Ödül Töreni, Kolokyum ve Sergi Açılışı : 27 Haziran 2022, Pazartesi Saat: 13.00 

F. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 

Danışman Jüri Üyeleri 

İbrahim Ay Eczacı, Edirne Eski Belediye Başkanı 

Ender Bilar Yazar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı (E) 

Mehtap Cömert Yar. Doç. Dr., (E) Dekoratör, Ressam, Edirnekâri Sanatçısı, 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Selçuk Çakır Edirne Belediye Başkan Yardımcısı 

Attila Ergin Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. 

Kur. Üyesi 

Güngör Mazlum Yazar, Edirne Yerel Tarih Grubu Başkanı, Edirne Eski 

Belediye Başkanı 

Serap Yüksel Mimar, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Asli Jüri Üyeleri 

Aydın Aşkan Yar. Doç. Dr., Heykeltıraş (E), Anadolu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Emre Aysu Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Okan Üniversitesi 

Rukiye Duygu Çay Doç. Dr., Peyzaj Mimarı, Trakya Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi 

Osman İnci (Jüri Başkanı) Prof. Dr., Tıp Fakültesi (E),Trakya Üniversitesi Eski Rektörü, 

“Osman İnci Müzesi” Kurucusu 

Hatice Kıran Çakır Doç. Dr., Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

Ahmet Yaraş Prof. Dr., Arkeolog, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Gülgün Yılmaz Prof. Dr., Sanat Tarihçi, Trakya Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi 

Yedek Jüri Üyeleri 

Dinçer Asar Şehir Plancısı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. 

Cenk Ergüden Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. 

Kur. Başkanı 

Can Özal Dr. Öğr. Üyesi, Heykeltıraş, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
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Ercüment Tekin Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. 

Kur. Üyesi 

Raportörler 

Selin Arabulan Dr. Öğr. Üyesi, Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

Anıl Biçer Sanat Tarihçisi, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Tolgahan Kazdal  İç Mimar, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Raportör Yardımcısı 

Murat Terzi Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. 

Üyesi 

G. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak 

verilecektir: 

Birincilik Ödülü : 60.000,00 TL 

İkincilik Ödülü : 40.000,00 TL 

Üçüncülük Ödülü : 20.000,00 TL 

Mansiyon (3 adet) : 10.000,00 TL 

Satın alma ödülleri için jüri kullanımına 50.000,00 TL ayrılacaktır. Jüri gerek görmesi 

halinde satın alma ödülünü kullanmama hakkına sahiptir. 

H. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 

Yarışmacılar, “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi 

Yarışması Şartnamesi ve Eklerini” Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na 

başvurarak temin edebilecekleri gibi Edirne Belediyesi’nin http://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr 

web adresinden dijital olarak bedelsiz temin edebilecekler veya görebileceklerdir. 

Yarışmaya katılmak isteyenler, 50,00 (elli) TL karşılığında şartnameyi satın almak 

zorundadır. Şartname bedeli, Edirne Belediyesi’nin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına “100. 

YIL ANITI ŞARTNAME BEDELİ … ADINA YATIRILMIŞTIR” açıklamasıyla ekip 

katılımcılarından birinin ismi ile yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak 

belirtilen 17 Haziran 2022 Cuma günü 16.00’ya kadar yatırılmalıdır. Şartname bedelinin Edirne 

Belediyesi’nin belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont “Kimlik Zarfı”nda 

sunulmak üzere saklanmak zorundadır. 

Hesap Adı : Edirne Belediye Başkanlığı 

Banka Adı : Vakıfbank 

IBAN Numarası : TR36 0001 5001 5800 7315 8656 85 

İ. YER GÖRME 

Yer görme koşul değildir. Ancak algılama ve çevre dokusal özelliklerinin anlaşılması 

bağlamında önerilmekle birlikte projenin kent siluetine etkisi açısından Kapıkule yönünden de 

incelenmesi tavsiye edilir. 

    4209/1-1 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 

“Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

FAKÜLTE/  

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜMÜ 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
ARANAN KOŞULLAR 

İLAN SON 

BAŞVURU 

TARİHİ 

Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

1. Nörobilim alanında yurtdışından 

alınmış Doktora derecesine sahip olmak; 

2. Sinirbilim, Metabolizma, Sirkadiyen 

Biyoloji, Hücre Biyolojisi, Veri Analizi 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak; 

3. Ulusal veya Uluslararası projelerde 

görev almış olmak. 

4. İlgili alanlarda ders verme deneyimine 

sahip olmak. 

29.04.2022 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 

2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 

geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 

eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 

bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

7. Kimlik belgesi, 

8. 1 adet fotoğraf. 

    4157/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

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” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 

pozisyonlara toplam 53 (elli üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN NO UNVAN 
KADRO 

SAYISI 

KPSS 

PUAN TÜRÜ 
CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER 

2022/29 
Destek 

Personeli 
17 KPSS(P94) Kadın 

* Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından 

mezun olmak. 

* Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik 

hizmetleri yapılacaktır. 

* Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik görevini 

yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 

* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

* Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev 

yapılabilecektir. 

2022/30 
Destek 

Personeli 
21 KPSS(P94) Erkek 

* Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından 

mezun olmak. 

* Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik, 

basit bakım ve onarım, ısıtma-soğutma vb. 

iklimlendirme hizmetleri, dağıtım ve taşıma 

hizmetleri, peyzaj bakım, budama, sulama, çim 

biçme gibi görevler yapılacaktır. 

* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

* Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev 

yapılabilecektir. 

2022/31 
Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 
7 KPSS(P93) Erkek 

* Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve 

Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu 

Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 

* 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

* Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev 

yapılabilecektir. 
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2022/32 
Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 
2 KPSS (P93) Erkek 

* Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve 

Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu 

Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 

* 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

* Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Eflani Meslek Yüksekokulunda görev yapılacaktır. 

* İhtiyaç olması halinde Rektörlüğümüze ait diğer 

birimlerde de görev yapılabilecektir. 

2022/33 
Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 
3 KPSS(P93) Kadın 

* Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve 

Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu 

Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 

* 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

* Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev 

yapılabilecektir. 

2022/34 
Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 
3 KPSS(P94) Erkek 

* Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından 

mezun olmak. 

* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 

* 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

* Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev 

yapılabilecektir. 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak, 

2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak, 

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve 

ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu 

ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 

7- Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

8- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan 

tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Koruma ve Güvenlik görevlisi 

pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 

18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.) 

9- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir. 

10- Destek personeli (temizlik hizmetleri) pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde 

iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır. 

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 

ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv 

araştırması, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır. 

12- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde 

hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından 

kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içerisinde (mesai saati bitimine kadar) basvuru.karabuk.edu.tr adresinden “e-Devlet ile giriş” veya 

“yeni kullanıcı” butonu kullanarak online olarak yapacaklardır. 
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Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların 

başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru Başlangıç : 15.04.2022 (Mesai Başlangıcı)  

Başvuru Bitiş : 29.04.2022 (Mesai Bitimi) 

Başvuru Adresi : basvuru.karabuk.edu.tr 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

2- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten temin edilebilir, sorgulama 

kodu net ve okunur olmalıdır.) 

3- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 

4- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e Devletten temin edilebilir). 

5- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir). 

6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; geçerlilik süresi dolmamış silahlı / 

silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 

2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday 

www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday 

belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet 

tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) 

Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden 

ayrıca ilan edilecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan 

şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak 

sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince “İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 

işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 

hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. 

Başvuruya ilişkin sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan 

edilecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 4202/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

149 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU 

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) 

fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan olmak 

üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1) GENEL ŞARTLAR 

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 

1. Türk Vatandaşı olmak 

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak 

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak 

5. Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

2) KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR 

A- ŞOFÖR (ŞFR-1) 

Şoför pozisyonunda 14 sözleşmeli personel alınacaktır 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Otobüs Kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) 

bölümlerinden mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha 

yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 

neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

4- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek 

kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü) 

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 

bulunmamak. 
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7- Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde 

görevlendirileceklerdir. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Afyonkarahisar (1), Amasya (1), 

Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Edirne (1), İstanbul (2), İzmir (1), 

Mersin (1), Tekirdağ (1), Uşak (1) 

B- ŞOFÖR (ŞFR-2) 

Şoför pozisyonunda 40 sözleşmeli personel alınacaktır 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 

yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 

neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

4- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek 

kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü) 

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak, 

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 

bulunmamak. 

7- Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde 

görevlendirileceklerdir. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (40): Adıyaman (1), Ağrı (1), Aksaray (1), 

Ardahan (1), Bartın (1), Batman (1), Bingöl (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Elazığ (1), 

Erzincan (1), Giresun (1), Hakkari (1), Hatay (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Karaman (1), 

Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (1), Manisa 

(1), Mardin (1), Muş (1), Nevşehir (1), Osmaniye (1), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), 

Şırnak (1), Tokat (1), Trabzon (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1) 

C- ŞOFÖR (ŞFR-3) 

Şoför pozisyonunda 10 sözleşmeli personel alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Lise ve dengi okul mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 

yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 

neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak, 

4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

5- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek 

kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü) 

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 

bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (10): Ankara (7), İstanbul (3), 

D- TEMİZLİK PERSONELİ (TMZ) 

Temizlik personeli pozisyonunda 82 sözleşmeli personel alınacaktır 
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Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 

yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 

neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

4- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 

bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (82): Adana (1), Afyonkarahisar (2), Ağrı 

(1), Amasya (1), Ankara (5), Ardahan (1), Artvin (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (2), Bolu (1), 

Burdur (1), Çorum (2), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (2), Erzurum (2), Eskişehir (2), 

Gaziantep (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (5), İzmir (1), 

Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (2), Kocaeli (1), Konya (3), 

Kütahya (1), Mardin (8), Mersin (2), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Osmaniye (1), Rize (1), 

Samsun (3), Siirt (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Van (2), 

Yozgat (2). 

E- BAHÇIVAN (BHCVN-1) 

Bahçıvan pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alınacaktır 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümünden 

mezun olmak veya herhangi bir Önlisans programından mezun olup, bahçecilik/çiçek 

düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha 

yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 

neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

4- Bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 

bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): Ankara (1) 

F- BAHÇIVAN (BHCVN-2) 

Bahçıvan pozisyonunda 2 sözleşmeli personel alınacaktır 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Tarım/Ziraat Meslek Lisesi mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, 

bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 

yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 

neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

4- Bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 

bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2) 
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3) DİĞER HUSUSLAR 

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu 

sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 

herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 

yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 

çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare 

tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 

sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir. 

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 

alınmayacaklardır. 

4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih 

ettikleri İl ve/veya İlçelere yapılacaktır. 

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1. Başvurular elektronik ortamda 25/04/2022-09/05/2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 

başvurularını gerçekleştirecektir. 

2. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda 

bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya 

nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

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

görüntüleyebilecektir. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin 

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

duyurulacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 

görüntülenebilecektir. 

2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon 

olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon 

sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. 

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

belirlenecektir. 

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan 

tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. 

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları 

hakkında işlem yapılmayacaktır. 

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

sitesinde ilan edilecektir. 

İlanen duyurulur. 4376/1-1 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı Muğla/Milas ilçesinde bulunan birimlerinde, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 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 (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya 
sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda 
belirtilen pozisyon ve niteliklerde 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 

SIRA 

NO 

UNVANI 
GÖREV 

YERİ 
ADET CİNSİYET 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
ARANAN NİTELİKLER 

1 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Milas MYO 1 Erkek 
Ön Lisans  

(KPSS P93) 

1-5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 

uncu maddesinde sayılan şartlara 

haiz olmak. 

2- “Özel Güvenlik ve Koruma” ön 

lisans programından mezun olmak. 

3- 2020 Kamu Personeli Seçme 

Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 

geçerlilik süresi dolmamış 

silahlı/silahsız Özel Güvenlik 

Görevlisi Kimlik Kartına sahip 

olmak. 

5- Vardiyalı çalışmaya engel 

durumu bulunmamak. 

6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 

(otuz) yaşını doldurmamış olmak. 

- Atanmaya hak kazanan adaylar 

sözleşmede belirtilen görev yerinde 

ikamet etmek zorundadır. 

2 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

Milas 

Veteriner 

Fakültesi 

2 Erkek 
Ortaöğretim  

(KPSS P94) 

1-Herhangi bir ortaöğretim 

kurumundan mezun olmak (Lise 

veya dengi okul mezunu) 

2-Üniversitemizin Milas Veteriner 

Fakültesi ve Fakülteye bağlı tüm 

birimler ile Deney Hayvanları 

Uygulama ve Araştırma Merkezine 

ait tüm iç ve dış alanlarda 

çalıştırılmak üzere; 

- Hayvanların bulunduğu alanların 

temizliğini yapmak, ilgili 

ekipmanların taşınması, bakımı ve 

düzenli tutulmasını sağlamak. 

- Yukarıda belirtilen görevleri 

yapmaya uygun olmak ve hastalık 

vb. engelleri bulunmamak. 
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3-2020 Kamu Personeli Seçme 

Sınavına (KPSS P94) girmiş olmak. 

4-Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması 

halinde) düzenini kabul etmek ve 

uyum göstermek. 

5-Son başvuru tarihi itibariyle 40 

yaşını doldurmamış olmak. 

- Atanmaya hak kazanan aday 

sözleşmede belirtilen görev yerinde 

ikamet etmek zorundadır. 

3 Teknisyen 

Milas 

Veteriner 

Fakültesi 

1 Erkek 
Ortaöğretim  

(KPSS P94) 

1- Ortaöğretim Kurumlarının “Sıhhi 

Tesisat, Isıtma, Soğutma, 

İklimlendirme ve Doğalgaz İç 

Tesisatı” alanlarından birinden 

mezun olmak. 

2-2020 Kamu Personeli Seçme 

Sınavına (KPSS P94) girmiş olmak. 

3- B sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

4- Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması 

halinde) düzenini kabul etmek ve 

uyum göstermek. 

5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 

(otuz) yaşını doldurmamış olmak. 

- Atanmaya hak kazanan adaylar 

sözleşmede belirtilen görev yerinde 

ikamet etmek zorundadır. 

- Milas ve Bodrum ilçelerinde yer 

alan Birimlere ait tesisatların 

işletilmesi, kontrolünün sağlanması 

ve arızalarının giderilmesi 

işlemlerinden sorumlu olmak üzere 

istihdam edilecektir. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak. 
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

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

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya 
başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
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7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam 
teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER: 
Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.mu.edu.tr) 

yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya 
posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan 
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların 
son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

İstenilen Belgeler: 
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul 

edilecektir.) 
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul 

edilecektir.) 
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi 

gerekmektedir.) 
9. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi vs.) 
Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol 

edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması 
durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak 
olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir 
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile 
işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim 
tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. 
Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit 
olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük 
olan adaya öncelik tanınacaktır. 

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 
adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her 
kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenecektir.) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek 
olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır. 

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve 
Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv 
araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
    4222/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. 
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü 
belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu 
gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve 
dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri 
gerekmektedir. Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin 
bir örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur. Başvurular için posta 
adresi: Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynakları Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 
34794 Çekmeköy – İSTANBUL E-posta adresi: (ik@ozyegin.edu.tr)  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.  
Duyuru Başlama Tarihi : 15.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 29.04.2022 

Fakülte / 
Yüksekokul 

Bölüm/ 
Anabilim 

Dalı 
Prof. Doçent 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Açıklama 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu 
Hukuku  

1 
Doktorasını İdare Hukuku alanında yapmış 
olmak, iyi derecede İngilizce bilmek

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu 
Hukuku  

1 
Doktorasını Genel Kamu Hukuku alanında 
yapmış olmak, iyi derecede Fransızca bilmek

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk   1 
Doktorasını Roma Hukuku alanında yapmış 
olmak, iyi derecede İngilizce bilmek

İşletme 
Fakültesi 

Uluslararası 
Finans 

  1 

Doktorasını Finans alanında yapmış olmak, 
Emeklilik Fonları, Aktif Fon Yönetimi, Varlık 
Fiyatlandırması ve Piyasa Verimliliği 
alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler 
arası yetkiliğini uluslararası dergilerde 
yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu 
uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik 
Fakültesi 

Makina 
Mühendisliği 

1 
  

“Makina Mühendisliği” alanında doktora 
yapmış olmak. Mekanik davranış, ileri 
fonksiyonel ve yapısal metalik malzemeler, 
katı hal işleme ve aşırı plastik deformasyon 
konularında uzmanlık sahibi olmak. İlgili 
uzmanlığı SCI ve SCIE dergi yayınları, 
uluslararası patent başvuruları, atıflar, 
fonlanmış araştırma projeleri, yönetmiş olduğu 
lisansüstü tezleri ve uluslararası 
konferanslardaki sunumlar ile göstermiş 
olmak.

Mühendislik 
Fakültesi 

Makina 
Mühendisliği 

 1  

“Makina Mühendisliği” alanında doçentliğini 
almış ve “akışkanlar mekaniği odaklı” bir 
doktora yapmış olmak. Türbülanslı akışlar, 
çok fazlı akışlar, yanma ve Newtonian 
olmayan akışlar konularındaki hem deneysel 
hem de teorik/sayısal uzmanlığını SCI/SCIE 
dergilerindeki ve uluslararası hakemli 
konferanslardaki yayınları, atıfları, fonlanmış 
araştırma projeleri, üniversite-sanayi 
işbirlikleri, yönetmiş olduğu yüksek lisans ve 
doktora tezleri ile göstermiş olmak.
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Mühendislik 
Fakültesi 

Mühendislik 
Temel 

Bilimleri 
Bölümü 

 
1 

 

“Kimya Mühendisliği” alanında doçentliğini 
almış ve “Kimya Mühendisliği” veya "Kimya 
ve Biyoloji Mühendisliği" alanlarında doktora 
yapmış olmak. Moleküler modelleme ve 
simülasyon konularında uzmanlaşmış olmak. 
Gözenekli malzemelerin atomik düzeyde 
hesaplamaları üzerine araştırma deneyimine 
sahip olmak. Araştırma projesi yürütme 
deneyimine sahip olmak. Disiplin içi ve 
disiplinler arası yetkinliğini uluslararası 
dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış 
yayınlar, yönetmiş olduğu lisansüstü tezleri ve 
atıflar ile göstermiş olmak. 

Duyurulur. 4156/1/1-1 
—— • —— 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve 
istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  

Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
1. Başvuru dilekçesi: Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Öğretim Görevlisi başvurusu için 

başvuru formuna https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-olanaklari 
adresinden ulaşabilirsiniz. Bu ilana başvuracak adayların başvuru formunu eksiksiz doldurmaları 
gerekmektedir. Diğer ilanlar için serbest formatta başvuru dilekçesi yazılması yeterlidir.  

2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi başvurusu için, dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim 
bilgileri ile belirtilmelidir. Diğer ilanlar için dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir referans e-
posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları ya da e-Devlet üzerinden 

alınacak mezun belgeleri, Doktora öğrenci belgeleri, Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptleri 
(GPA notu için şarttır) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.) 

5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.) 
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvurusunda “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in "MUAFİYET" başlıklı 14'üncü maddesinin 
1'inci fıkrasında; Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte 
uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, 
yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda 
merkezi sınav şartı aranmaz." hükmüne dayanarak ALES merkezi sınav muafiyetinden 
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yararlanmayı talep edecek olan adayların, söz konusu dilekçeyi doldurarak başvuru belgeleri ile 
birlikte iletmeleri gerekmektedir. Dilekçe örneğine https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-
yuksekokulu/scola-olanaklari adresinden ulaşabilirsiniz. 

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

7. Varsa yayınların kopyası 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tescil belgesi kopyası 
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00’a) yukarıda belirtilen 

evrakları e-posta yoluyla, aşağıdaki adreslere ulaştırmaları gerekmektedir: 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Araştırma Görevlisi ilanı için: 
 fbe@ozyegin.edu.tr 
Sosyal Bilimler Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Görevlisi ilanı için: 
 ik@ozyegin.edu.tr  
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Öğretim Görevlisi ilanı için: 
 scola.recruiting@ozyegin.edu.tr  
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
(https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm / 
Anabilim Dalı 

Unvan Sayı Aranan Şartlar 
ALES 
Puanı 

YDS / Eş 
Değeri 

İlan Takvimi 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makina 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Makina Mühendisliği bölümünden 
en az 4 üzerinden 2,80 akademik 
not ortalaması ile lisans mezunu 
olmak; Makina Mühendisliği veya 
Malzeme Mühendisliği alanlarından 
birinde yüksek lisans yaparak en 
az 4 üzerinden 3,70 not 
ortalamasıyla mezun olmak; 
Makina Mühendisliği alanında 
doktora yapıyor olmak. 

70 
(SAY) 

70 

İlan başlangıç tarihi: 
15.04.2022 
İlan bitiş tarihi: 
29.04.2022 
Ön Değerlendirme 
Tarihi: 09.05.2022 
Sınav Giriş Tarihi: 
12.05.2022 
Sonuç Açıklama 
Tarihi: 16.05.2022 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

1 

Türk Dili ve Edebiyatı alanında 
lisans ve Türk Edebiyatı alanında 
tezli yüksek lisansını yapmış olmak 
ve aynı zamanda doktorasına 
devam ediyor olmak, Tefrika roman 
ve süreli yayıncılık alanında 
uzmanlaşmış olmak, en az 3 yıllık 
ders verme tecrübesine sahip 
olmak. 

70 
(SÖZ) 

70 

İlan başlangıç tarihi: 
15.04.2022 
İlan bitiş tarihi: 
29.04.2022 
Ön Değerlendirme 
Tarihi: 09.05.2022 
Sınav Giriş Tarihi: 
10.05.2022 
Sonuç Açıklama 
Tarihi: 13.05.2022 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

12 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, 
İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim 
Tercümanlık), Çeviri bilim 
(İngilizce) bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olmak ve en az tezli 
yüksek lisans eğitimini tamamlamış 
olmak. 

70 
(SÖZ) 

90 

İlan başlangıç tarihi: 
15.04.2022 
İlan bitiş tarihi: 
29.04.2022 
Ön Değerlendirme 
Tarihi: 10.05.2022 
Sınav Giriş Tarihi: 
16.05.2022 
Sonuç Açıklama 
Tarihi: 20.05.2022 

 4156/2/1-1 
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Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından: 

TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare 

Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna İç Ticaret 

Grup Başkanlığı için en fazla 50 ve Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 50 Ticaret Müfettiş 

Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır. 

1. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI: 

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların; 

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması, 

1.2.  En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi 

ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 

1.3.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 

80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; 

• İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 1000 kişi, 

• Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 1000 kişi, 

içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul 

edilir), 

1.4.  Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir), 

1.5.  Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve 

yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel 

olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması, 

1.6. Süresi içinde başvurmuş olması, 

gerekmektedir. 

2. SINAV BAŞVURUSU: 

2.1.  Giriş Sınavları için başvurular, 25 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer 

Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen 

şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

2.2.  Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

3. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ: 

3.1.  Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı 

olarak Ankara’da yapılacaktır. 

3.2. Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü; 

• İç Ticaret Grup Başkanlığı için 25-26 Haziran 2022, 
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• Gümrük Grup Başkanlığı için 02-03 Temmuz 2022, 

tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara Atatürk 

Lisesi, Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde 

gerçekleştirilecektir. 

3.3. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati 

ve sınava ilişkin diğer hususlar Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı 

sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek olup sınava katılmaya hak kazanan adaylara 

başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar 

sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

3.4.  Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir. 

3.5.  Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, 

Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 

4.1.  Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda 

yapılır: 

Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi 

Sisteminin Genel Esasları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi, 

Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi, 

Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari 

Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), 

Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku 

(Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), 

Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet 

Muhasebesi. 

Yazılı sınavda yukarıdaki konu başlıklarında yer alan hususlarla ilgili sınava girecek 

adayların değerlendirme, yorumlama ve çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik 

sorulara da yer verilebilecektir. 

5. DEĞERLENDİRME: 

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden 

en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması 

gereklidir. 

5.2.  Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak 

kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır. 

Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

5.3.  Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle 

duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin 

bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı 

üzerinden görüntüleyebilecektir. 
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5.4.  Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk 

şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına 

ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı sureti ve 

fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. 

5.5. Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı 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 ayrı ayrı puan vermek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu 

tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 

100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir. 

5.6.  Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur. 

5.7.  Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. 

Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Kamu 

Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

5.8.  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve söz konusu 

kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. 

5.9.  Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve ATAMA: 

6.1.  Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. 

Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınav 

sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

6.2.  Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre 

içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek 

listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir. 

6.3.  Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

BİLGİ TEMİNİ: 

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve 

telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir. 

T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA 

Tel: 0312 449 2430-2436 

E-posta: sinavbilgirtb@ticaret.gov.tr 

İlan olunur. 4135/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4446/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4405/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4438/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4445/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4391/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4399/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4403/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4404/1-1 
 

  



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4440/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4441/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4442/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4443/1-1 

  



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

 
 4311/1-1 

  



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

 
 4320/1-1 

  



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

 
 4321/1-1 

  



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

 
 4322/1-1 

  



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

 
 4323/1-1 

  



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 
 4324/1-1 

  



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 
 4325/1-1 

  



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 
 4326/1-1 

  



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 
 4327/1-1 

  



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 
 4328/1-1 

  



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
    4361/1-1 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

 
 4312/1-1 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

MUFG Bank Turkey A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 

 
 4225/1-1 

  



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 

 



15 Nisan 2022 – Sayı : 31810 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 

 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2022 – Sayı : 31810

Sayfa

1

27

32
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40

45

46

53

61

70

71
75
92

227

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/11)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/04/2022 Tarihli ve 10929 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2022/18, K: 2022/16 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/34, K: 2022/21 Sayılı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


