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YÖNETMELİKLER

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/12/2020 tarihli ve 31341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah

Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçe-

vesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak

üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.

Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler ta-

rafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları ve benzeri özel-

liklerde yapılacak değişiklikler, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından

karara bağlanır.

(3) Uzaktan eğitim ve dijital platformlar yoluyla alınan derslere ilişkin esaslar Senato

tarafından belirlenir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersleri belirlenebilir. Ön koşul dersi; bir ders-

ten önce alınarak en az D veya S notu alınması gereken derstir.

(5) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tara-

fından ek koşullar da belirlenebilir.

(6) Ön koşul olarak belirlenen dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu

sağlanmış sayılır.

(7) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-

tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatleri de dikkate alınarak

oluşturulan AKTS kredisi olarak tanımlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
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“(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders

yükü 32 AKTS’dir. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,30 olan öğ-

renciler için en fazla 38 AKTS kredisine kadar artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,70 olan öğ-

renciler için en fazla 45 AKTS kredisine kadar artırılabilir.”

“(6) Son yarıyılda “İş Yeri Deneyimi Programı” uygulayan bölümler için 165 AKTS

kredisini, diğer bölümler için 195 AKTS kredisini tamamlayan öğrencilerin normal ders yükü

en fazla 45 AKTS kredisine kadar artırılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı

olduğu programa sayım işlemlerine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları

çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Ortalamaya dahil olacak şekilde alınan program dışı dersler, dersten çekilme du-

rumu hariç, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(7) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde

ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Öğrenciler kayıtlı oldukları program süresince en çok dört dersten çekilme işlemi

yapabilir.”

“e) Daha önce çekilme işlemi yapılan veya tekrarlanan derslerden çekilme işlemi ya-

pılamaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “tarihine” ibaresi “tarihinden beş iş günü öncesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl içi tüm değerlendirmeler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav-

ları başlangıç tarihinden önce ilan edilir.”
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MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başarısız olunan derslerin (ortalamaya dahil olmayan NC statüsünde alınan dersler

hariç) tekrarlanması gereklidir. W notu alınan dersler, program dışı alınan dersler haricinde,

tekrarlanmalıdır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli

dersler alınabilir.

(3) Sadece C+, C, C-, D+ ve D notu alınan dersler alındığı yarıyılı izleyen dört yarıyıl

içinde tekrarlanabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile

üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) NC statüsündeki derslerin haricinde alınan tüm dersler, en az D veya S harf notu

alınarak tamamlanmalıdır. W harf notu olan ortalamaya dahil edilmiş veya ortalamaya dahil

edilmemiş (NC statüsünde) fazladan alınan dersler mezuniyete engel değildir.”

“a) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz

okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Bu tarihten sonra mezun olanlar için mezuniyet

tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin mazeretli ve izinli sayılma talepleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Se-

nato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendiri-

lir.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL HALK İLAÇLARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/10/2017 tarihli ve 30219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz

ve bahar yarıyıllarından oluşur.  Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir.

Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak; öğretim

faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yük-

seköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senato tarafından belirlenebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar

dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı

yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Öğrenciler her yarıyılda

açılan ara sınavlara katılmak zorundadır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir

ara sınavına katılmamış olan öğrenci o ara sınavından sıfır (0) not almış sayılır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üni-

versitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve

bahar yarıyıllarından oluşur. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.

Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. An-

cak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdü-

rüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üni-

versite Senatosu tarafından belirlenebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18- İlgili yönerge ile belirlenen dersler hariç bir dersin her yarıyılda en az bir

ara sınavı yapılır. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı

yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul
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edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden iti-

baren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle

alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir.

Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif,

kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık

kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle gire-

medikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim

kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üni-

versitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve

bahar yarıyıllarından oluşur. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.

Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. An-

cak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdü-

rüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üni-

versite Senatosu tarafından belirlenebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17- İlgili yönerge ile belirlenen dersler hariç bir dersin her yarıyılda en az bir

ara sınavı yapılır. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler dışında en çok iki dersin ara sı-

navı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından

kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitimin-

den itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nede-

niyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna ile-

tilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, spor-

tif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık

kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle gire-

medikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili  yüksekokul yönetim kurulu ta-

rafından belirlenen tarihlerde girerler.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4439 

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

 
 4426 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4437 
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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4428 

—— • —— 
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4434 

—— • —— 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4421 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4423 

—— • —— 
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4430 
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İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4424 

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

 
 4432 

—— • —— 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4431 
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İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4420 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4419 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4435 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4486 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4488 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4489 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4490 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 4487 

—— • —— 
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4427 

—— • —— 
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4436 
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İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4425 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

E 68000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN ERTMS SİSTEMLERİNİN BAKIM VE 
ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 28 KALEM  

YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/375848 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : cankurt@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale Konusu Malın  
    Adı ve Miktarı : Şirketimiz parkında mevcut E 68000 tipi lokomotiflerin 

ERTMS sistemlerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak 
üzere 28 Kalem Yedek Malzeme Temini İşi. 

3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda) / Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C 
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
11.05.2022 Çarşamba Günü, Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sekreterliği (1065 no.lu oda) veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup, ihale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 
tabi değildir. 

    4355/1-1 
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1 ADET BRONKOSKOPİ SİMÜLATÖR SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Adet Bronkoskopi Simülatör Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/356956 

1- İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Bronkoskopi Simülatör Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 22.04.2022 Cuma günü saat 15.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 
olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 
4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 
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7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 22.04.2022 Cuma günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    4369/1-1 

—— • —— 
3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

3 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/356914 

1- İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

1 Geniş Kapasiteli Fare Kafes Otoklavı 1 adet 

2 
Kafes Değişimi ve Nude Fare Deneyleri için 

Laminar Akım Kabini 
1 adet 

3 IVC Kafes Sistemi 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı Odası 

b) Tarihi ve saati : 22.04.2022 Cuma günü saat 14.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

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

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

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 22.04.2022 Cuma günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    4370/1-1 
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MUHTELİF ÖLÇÜ VE MİKTARLARDA AC HIZ KONTROL CİHAZI, YUMUŞAK 
YOL VERİCİ, HABERLEŞME MODÜLÜ VE KONTROL PANELİ ALIMI İHALE 

EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muhtelif Ölçü ve Miktarlarda AC Hız Kontrol Cihazı, Yumuşak Yol Verici, Haberleşme 
Modülü ve Kontrol Paneli Alımı İşi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN : 2022/382804 
1-İdarenin 
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası 
b) Adresi : Ayaş Yolu 18.Km Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 293 44 00/2855  
  Faks: 0 312 244 82 86 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ölçü ve Miktarlarda AC Hız Kontrol Cihazı, 

Yumuşak Yol Verici, Haberleşme Modülü ve Kontrol 
Paneli Alımı 

b) Teslim yeri : Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren, Malzemelerin teslimi ve yerinde 
montajı sözleşme tarihinden itibaren 90(Doksan) takvim 
günüdür. 

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

Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 29/04/2022 Cuma günü, saat 10:00 
4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5-İhale dokümanları, Ayaş Yolu 18.Km Etimesgut/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Ticaret Servisinde 
görülebilir ve ihale dokümanı, KDV dahil TL 170,00 (Yüz Yetmiş Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6-Teklifler, 29/04/2022 Cuma günü, saat 10:00’a kadar Ayaş Yolu 18.Km 
Etimesgut/ANKARA adresindeki Fabrikamız, Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4458/1-1 
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PRES FİLTRE (1 SET) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: 

Pres Filtre ( 1 Set ) Alımı İşi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN : 2022/380650 
1-İdarenin  
a) Adı  : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası 
b) Adresi  : Ayaş Yolu 18.Km Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası  : Tel: 0 312 293 44 00/2855  
  Faks: 0 312 244 82 86 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : ( 1 SET ) /Pres Filtre (Pres Filtre mekanik parçalarının, 

hidrolik ünitenin imal edilip; teknik özellikleri verilen 
plaka filtrelerin, vanaların, debimetrelerin ve bağlantı 
elemanlarının temin edilerek projede yer alan boru 
tesisatıyla birlikte Elazığ Şeker Fabrikasına montajının 
yapılması) 

b) Teslim yeri  : Elazığ Şeker Fabrikası 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren, Malzemelerin teslimi ve yerinde 
montajı sözleşme tarihinden itibaren 150(Yüzelli) takvim 
günüdür. 

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

Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası 
b) Tarihi ve saati  : 29/04/2022 Cuma günü, saat 14:00 
4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5-İhale dokümanları, Ayaş Yolu 18.Km Etimesgut/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Ticaret Servisinde 
görülebilir ve ihale dokümanı, KDV dahil TL 170,00 (Yüz Yetmiş Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6-Teklifler, 29/04/2022 Cuma günü, saat 14:00’a kadar Ayaş Yolu 18.Km 
Etimesgut/ANKARA adresindeki Fabrikamız, Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4459/1-1 
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MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

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

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a)Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  

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

67090 Zonguldak 

c)Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 88 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının 

Görülebileceği ve Satın 

Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. 

Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

a)Dosya No 2222047 

b)IKN 2022 / 381629 

c)Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı-Martoperfaratör yedekleri - 27 kalem 

ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarı/Zonguldak 

d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 

başlayacaktır. 

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

3-İhalenin   

a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b)Tarih ve saati 28.04.2022 Perşembe günü saat : saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1- a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 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. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 

isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 

göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlardaki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 

yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 

Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 

kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.  

9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar:  

İlan olunur. 

 4454/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/  

BİLİM DALI/  
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

ADET 
ÖZEL 

ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 - 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 - 

Florence 
Nightingale 
Hastanesi 

Hemşirelik 
Yüksekokulu 

Hemşirelik-
Türkçe 

- 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını 
Hemşirelik 

alanında yapmış 
olmak 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için: Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 
Esentepe-Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 275 75 83), Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik 
Yüksekokulu için: Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Büyükdere Cad. 
Yazarlar Sok. No: 27 Esentepe-Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 275 75 82’na teslim etmeleri 
gerekmektedir.  

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
    4307/1-1 

—— • —— 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
08.04.2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilgili 

kısımdaki ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

FAKÜLTE BÖLÜM 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

İLAN ÖZEL ŞART 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

İşletme 
Bölümü 

(İngilizce) 

Profesör 
Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

“İşletme” alanında Lisans, Yüksek Lisans 
mezunu olup, Doktora belgesine sahip olmak. 
Belirtilen alandan Doçentliğini almış olmak. 
Tercihen Pazarlama veya Sayısal Yöntemler 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 
öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında 
uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

İlan olunur. 4473/1-1 
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU 
I - GENEL BİLGİLER 
Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 20 adet kadroya 

giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere 
uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının; 

a- Mezun olunan fakülte/bölüm, kontenjanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
puan türü aşağıdaki şekildedir. 

MEZUN OLUNAN FAKÜLTE/BÖLÜM KONTENJAN 
2020/2021 KPSS 

PUAN TÜRÜ 
Hukuk 1 KPSSP:4 
Uluslararası İlişkiler 1 KPSSP:34 
Maliye 2 KPSSP:19 
İktisat 1 KPSSP:14 
Kamu Yönetimi 2 KPSSP:29 
İşletme 1 KPSSP:24 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1 KPSSP:39 
Türk Dili ve Edebiyatı 1 

KPSSP:3 
Sosyoloji 1 
Sosyal Hizmet 2 
Tarih 1 
İletişim 3 
Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 

2 
KPSSP:2 

Yazılım, Bilgisayar, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği 1 
TOPLAM 20  

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının 
müracaatları kabul edilmeyecektir. 

b- Mezun olunan fakülte/bölüm itibariyle görev yapmak üzere tercih etmeleri gereken Üst 
Kurul birimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımaları, 

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği 

yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan 

bölümlerinden mezun olmaları, 

c) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1987 ve sonraki 

tarihlerde doğanlar), 

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yılında A 

Grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan 

almış olmaları, 

d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, 

Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna 

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2020, 2021 veya 2022 

yılında sahip olmaları, 

e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları 

itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan 

adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının 

dört katına kadar aday arasına girmiş olmaları (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar 

da sınava kabul edilecektir.), 

f) Süresi içinde başvuru yapmış olmaları, 

gerekmektedir. 

III - SINAVA BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ 

Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 

17.30'da sona erecektir. 

Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan 

başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından 

elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar 

doğrultusunda; Sınav Başvuru Formundaki ilgili alanlar ile niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten 

beklentilerini yazacakları özgeçmişlerini bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz dolduracaklardır. 

Adaylardan başvuru sürecinde elektronik ortamda yapılan başvuru dışında, şahsen veya 

posta yoluyla herhangi bir bilgi veya belge istenilmeyecektir. 

Eksik veya usulüne uygun olarak yapılmayan veya 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 

17.30'a kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru 

tarihi olarak, sınav başvuru formunun usulüne uygun olarak elektronik ortamda düzenlenme tarihi 

esas alınacaktır. 
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Sınav başvuru formlarının incelenmesi sonucunda, formu tam olan ve puan sıralamasında 

öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurul birimlerine göre en yüksek 

puanı alan adaylar arasından alınacak Üst Kurul Uzman Yardımcısı sayısının dört katı aday 

arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da 

giriş sınavına çağrılır.). 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların ad-soyadları ve KPSS puanları ile sınavın 

yapılacağı yere ve zamana ilişkin bilgileri sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanın 

Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava 

girme hakkı kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

IV - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adaylardan, Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden elektronik 

ortamda doldurulacak sınav başvuru formu dışında bir belge istenmeyecektir. Ancak, başvuru 

formunda mezuniyet veya YDS bilgisi, sistem üzerinden gelmediği veya denkliği bulunduğu için 

diğer seçeneğinden işlem yapan adayların sınav başvuru formunu doldururken mezuniyet 

durumunu gösterir belge veya yabancı dil yeterliği bakımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve 

uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu 

bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın 

beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın 

bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların; 

a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

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

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, 

giriş sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her 

biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun 

dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı 

sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

VI - SINAVIN YERİ VE TARİHİ 

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 

06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 01 Haziran 2022 tarihinde başlayacak, 03 Haziran 2022 

tarihinde son bulacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun 

resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir, 
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Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır 

bulunacaklardır. 

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş 

ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava 

alınmayacaklardır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE ATAMA 

Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama 

yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde 

ellisi, sözlü sınav puanının yüzde otuz beşi ve yabancı dil puanının yüzde on beşi esas alınarak 

belirlenecektir. 

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını 

başarmış kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli 

sayıda yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu 

sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların 

sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul 

edileceklerdir. 

Sonuçlar, Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek olup, 

Kişilere ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz 

edebileceklerdir. İtirazlar beş iş günü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek 

sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen 

belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde mezun olunan fakülte veya bölüme göre görev 

yapmak üzere tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine atamaları yapılacaktır. Atamaları yapılan 

adayların, atamaya yetkili amirin takdir yetkisi saklı kalmak kaydıyla, atandıkları birimde 

çalışmaları esastır. 

Müracaat etmeyen, süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden 

adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama 

yapılacaktır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi 

bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar 

hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlardan, kamu görevlisi 

olanların durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir. 

İlanen duyurulur. 4300/1-1 



18 Nisan 2022 – Sayı : 31813 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik" uyarınca 8 (sekiz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak 

adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2021 KPSS B Grubu P3 puan 

türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas 

alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on 

(10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın 

KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak 

hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya 

hak kazanacaklardır.) 

I - BAŞVURU ŞARTLARI; 

A - GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları 

taşımak, 

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

mühendisliği, elektron k mühend sl ğ , elektr k ve elektron k mühend sl ğ  ve endüstr  

mühend sl ğ  bölümler nden ya da bunlara denkl ğ  Yükseköğret m Kurulu'nca kabul ed lm ş̧ yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

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

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

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

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret 

tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 

suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet 

sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 

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

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

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 

transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
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belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 

yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. 

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek, 

h) "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, 

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak. 

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 

l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. 

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

B - ÖZEL ŞARTLAR; 

a) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

● Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 

sahip olmak. 

● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 

● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 

● Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 

● .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli 

● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 

● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 

● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak. 

● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 

● İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 

● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak 

● En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak. 

Tercihen; 

● Yüksek lisans mezunu olmak. 

● .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak. 

b) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

● .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak. 

● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 

● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
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● .NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli 

● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 

● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 

● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 

● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 

● PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak 

● Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak, 

● En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde 

çalışmış olmak. 

Tercihen: 

● .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak. 

● Mobil Uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

II - BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ 

a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 

Başvurular 18/04/2022 tarihinde başlayacak ve 05/05/2022 tarihi mesai bitimine kadar 

https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. 

b) İstenilen Belgeler 

a. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 

b. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge 

c. Adli sicil belgesi (Kamu kurumuna verilmek üzere seçilerek e-Devlet üzerinden 

alınabilir.) 

d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler 

dikkate alınacaktır.) 

e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki 

güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) 

f. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler. 

g. Özgeçmiş 

h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 

veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS 

dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti. 

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 

dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı 

sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
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bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 

kazanan adayların listesi ve sınav yeri www.istanbul.edu.tr sitesinde 10/05/2022 tarihinde ilan 

edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV - SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel 

şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. 

Yazılı sınav 17/05/2022 tarihinde saat 10:00 - 12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü 

sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde 

www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç 

bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V - DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü 

sınava çağırılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak 

suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli 

Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre 

sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı 

beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan 

adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır. 

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı 

sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan 

edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. 

Sözlü sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-

posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı 

olarak atanmaya hak kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile 

birlikte tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak 

üzere kuruma müracaat edeceklerdir. 

VII - SÖZLEŞME ÜCRETİ 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü 

maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan 

bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan 

ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya 

atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve 

kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da 

bildirilir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

    4308/1-1 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET 

BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Sürekli İşçi 

kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun’un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş 

Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski 

Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak 

Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş 

Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet 

akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. 

ÇALIŞTIRILACAĞI 

HİZMET TÜRÜ 

ALINACAK 

PERSONEL 

SAYISI 

YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR 

Güvenlik Görevlisi 8 
Noter Kurası /  

Sözlü Sınav 

1- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu, en 

fazla lisans mezunu olmak. 

2-18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 

3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik 

Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve 

Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik 

(silahlı) Kartına sahip olmak. 

4-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

(Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve 

dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır). 

5-Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için 

en az 160cm boyunda olmak. 

Temizlik Görevlisi 5 
Noter Kurası /  

Sözlü Sınav 

1-En az ilköğretim (ortaokul) mezunu, en fazla ön 

lisans mezunu olmak. 

2-18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 

3-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu 

bulunmamak. 

4-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde 

çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak. 
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Temizlik Görevlisi 

(Eski Hükümlü / 

Terörle Mücadelede 

Malul Sayılmayacak 

Şekilde Yaralanan) 

3 
Noter Kurası /  

Sözlü Sınav 

1-En az ilköğretim (ortaokul) mezunu, en fazla ön 

lisans mezunu olmak. 

2-18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış 

olmak. 

3-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu 

bulunmamak. 

4-Adayların durumlarına ilişkin belgelerini ibraz 

etmeleri zorunludur. 

5-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde 

çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak. 

Marangoz 1 
Noter Kurası /  

Sözlü Sınav 

1-En az lise veya dengi mezunu olmak mezunu, en 

fazla lisans olmak. 

2-18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 

3-Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek 

liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından 

mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB 

Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya 

kalfalık belgesine sahip olmak. 

4-Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda 

görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak. 

5-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum 

göstermek. 

TOPLAM 17   

A- GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, 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, 

B- AÇIKLAMALAR 

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 

2. Askerlik ile ilişiği olmamak (Erkek adaylar için yapmış olmak, tecilli veya muaf 

olmak), 

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir. 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilmemek. 
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6. Alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş 

akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 

7. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. 

8. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. 

9. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

10. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak 

şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da 

ceza süresine bakılmaksızın 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 hüküm giyenlerden 

cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten 

yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder. 

11. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 

sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 

Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri 

sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede 

yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder. 

12. Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre 

temizliği ve benzeri işleri yapacaktır. 

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 18.04.2022 

tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır. 

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi 

itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. 

Ç- NOTER KURA İŞLEMLERİ 

Noter kura çekimi 28.04.2022 günü saat 10:00'da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi 

Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. 

1. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından https://www.msgsu.edu.tr/ 

canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile 

mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday 

alınmayacaktır. 

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) 

katı oranında yedek aday belirlenecektir. 
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3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe 

yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

D- BELGE TESLİMİ 

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında 

aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmesi 

gerekmektedir. 

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. İkametgâh (e-Devlet üzerinden alınabilir.) 

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte) 

7. (2) Fotoğraf 

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik 

Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte) 

9. Bakım Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık 

veya kalfalık belgesi. 

E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ 

Noter tarafından seçilen ve "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel 

yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 17.05.2022 tarihlerinde Üniversitemiz Fındıklı 

Yerleşkesi Senato Salonunda 09:30'dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat 

neticesinde sonuçlar 23.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi 

üzerinden duyurulacaktır. 

Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.  

Sözlü Mülakat Tarihi: 17.05.2022 

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA 

1. Atama hakkı kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan 

anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak 

suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 

işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından 

kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine 

getirmelidir. 

4. Göreve başlamaya hak kazanan personelin, görevini yapmaya engel olacak vücut ve 

akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu 

raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 

5. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 23.05.2022 tarihi mesai 

bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir 

tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 4480/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 

sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır. 

Prof, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir 

bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını 

gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, Dr. Öğr. Üyesi 

için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 

Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim 

edilecektir. 

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTE 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 
Gastrointestinal ve Hepatobiliyer 

Cerrahi alanlarında çalışmaları olmak. 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Psöriazis’de Ultrasonografik 

Değerlendirme” hakkında çalışma 

yapmış olmak. 

    4453/1/1-1 

—— • —— 
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 

(Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi 

statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır. 

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, 

nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not 

ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel 

Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 

Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir. 

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ AÇIKLAMALARI 

Tıp Fakültesi 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında tıpta 

uzmanlık belgesine sahip olmak. Deney 

Hayvanları kullanım sertifikasına sahip 

olmak. 
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Hemşirelik 

Yüksekokulu 

Doğum ve 

Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik lisans programı mezunu olmak 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

alanında tezli yüksek lisans diplomasına 

sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında 

4 yıl alanında çalışmış olmak 

(belgelendirmek koşulu ile) 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
2 

Psikoloji programı mezunu olmak. 

Psikolojinin alt alanlarında (Gelişim, 

Sosyal, Deneysel/Bilişsel, Endüstri/Örgüt, 

Adli, Trafik Psikolojisi) tezli yüksek lisans 

öğrencisi olmak veya doktora ders 

aşamasında olmak. 

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 
Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi 
gerekmektedir. 

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda 
öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir. 

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o 
alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o 
alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir. 

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar 
herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir. 

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları 
alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü 
tercihine göre kullanabilecektir. 

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan 
türünü kullanılabilecektir. 

**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM 
“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından bu puan 
muadili bir puan almış olmak. 

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler 
öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim 
görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru 

Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 

Tarihi 

Ön 

Değerlendirme 

Sonuç Tarihi 

Yazılı 

Sınav Giriş 

Tarihi 

Sınav Giriş 

Yeri/Saati 

Sonuç Açıklama 

“Nihai 

Değerlendirme” Tarihi 

İlanın Resmî 

Gazete’de 

yayımlandığı 

tarih 

İlanın Resmî 

Gazete’de 

yayım tarihi 

izleyen 

15’inci gün 

mesai bitimi. 

16.05.2022 23.05.2022 
İlgili Birim 

Saat 10:00 
30.05.2022 

    4453/2/1-1 



18 Nisan 2022 – Sayı : 31813 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesine 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 

26 (yirmialtı) Sürekli işçi alınacaktır. 

MESLEK ADI DURUMU 
KADRO 

SAYISI 
YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR 

BÜRO 

MEMURU 

(GENEL) 

ENGELLİ 14 EKPSS 

Yükseköğretim Kurumlarının 

herhangi bir Lisans programından 

mezunu olmak. 

TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ 

Eski Hükümlü veya 

Terörle Mücadelede 

Malul Sayılmayacak 

Şekilde Yaralanan 

12 KURA 
En az İlkokul En Çok Lisans 

Mezunu olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

4. Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya 

engel bir durumu olmaması gerekir. 

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını 

taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

6. Tehlikeli / Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel 

olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir 

olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu 

7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan 

engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. 

8. İşe alım işlemleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Türkiye İş Kurumu İl 

Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle yürütülecektir. 

9. İş ilanları Selçuk Üniversitesi web sitesinde 18.04.2022 tarihinden itibaren 

yayımlanacak olup başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri ve e-şube üzerinden 

yapılabilecektir. 
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10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 

12. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 

13. Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar 

için son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 

14. Engelliler için son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını 

doldurmamış olmak. 

15. İlan tarihi itibariyle Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

16. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 

17. Çalışma yeri Üniversitemize bağlı tüm birimler (ilçeler dahil) 

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12 maddesi gereğince açık iş sayısının 4 katından 

fazla başvuru olması halinde 29.04.2022 tarihinde kura çekimi saat 10:00’da Selçuk Üniversitesi 

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde yapılacak olup kura sonucu oluşan listede yer alan adaylar 

Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir. Söz konusu ilan 

duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Adaylara sözlü/uygulama sınavı yapılacak olup sınavlar Kurumumuz 

(http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve adreste Sınav Komisyonu 

tarafından uygulanacaktır. 

3. İşe alım sürecine dair oluşacak değişiklikler Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) 

internet adresinden duyurulacaktır. 

4. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları 

www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 

2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 

3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir. 

Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 

internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 18.04.2022 – 22.04.2022 

tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr 

internet adresi üzerinden yapılacaktır. 

 4381/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/147)

YÖNETMELİKLER
–– Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2022 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2022 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


