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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIŞ FİNANSMAN SAĞLANMASINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/12/2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4749 Sa-

yılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Garanti oranının belirlenmesi

MADDE 17- (1) Hazine geri ödeme garantisinin %100 olarak sağlanması esastır. 

(2) 15 inci ve 16 ncı maddelerde belirlenen esaslara uygun olarak; her bir garantili fi-

nansman bazında kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman ve ikrazlı

kredi sağlanmış olması halinde söz konusu garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme

performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi

garanti de verilebilir.

(3) Uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan garantili finansman, yabancı ülke

hükümet fonları, yabancı ülkelerin resmi ihracat sigorta kuruluşları tarafından doğrudan sağ-

lanan veya garanti verilen ihracat kredilerine kısmi garanti uygulanmaz.

(4) Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının

%100’üne kadar garanti verilebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/11/2020 tarihli ve 31291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her bir adaya özel, yüksek lisans öğrencileri için lisans; doktora öğrencileri için ise

lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı belirlenir. Adaya

özel olarak belirlenen dersleri içeren bilimsel hazırlık programı anabilim/anasanat dalı başkan-

lığınca tanımlanarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

b) Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin

yanı sıra ilgili öğrenim seviyesinde lisansüstü derslerinden her dönem için en fazla 2 (iki) dersi,

anabilim/anasanat dalı başkanı görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile alabilir.

c) Lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri için dersin başarı notu en az CC ve

yüksek lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri için başarı notu ise en az CB’dir. Bu ders-

lerden alınan notlar lisansüstü GANO hesabına dâhil edilmez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersler, dersin AKTS kredisi başına ücrete ta-

bidir. Yaz öğretiminde burs oranlarının uygulanıp uygulanmayacağı hususu Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir.”
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Ancak, not yükseltmek amacıyla sınava giren öğrencilerin FF notu alması durumunda bu not

dikkate alınmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim sü-

resini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için devam koşulunu yerine getirerek ba-

şarısız oldukları üç dersten (uygulamalı, uygulaması olan, proje, atölye dersleri ve staj uygu-

lamaları hariç) güz, bahar ve yaz dönemleri sonunda ek sınav hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldık-

ları hâlde GANO’su 2,00’ın altında kaldığı için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem

öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı

tanınır. Ancak, mevcut notundan daha düşük not alması durumunda bu not dikkate alınmaz.

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere de-

vam şartı aranmaz.

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sı-

nırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı

payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki

diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Ek sınavlarda alınan notlar dersin nihai başarı notu olarak transkriptine işlenir. Bu

sınavlarda alınacak not, mevcut notun altında ise dikkate alınmaz. Ek sınavlar için mazeret sı-

navı yapılmaz.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 387)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 408)

MADDE 1- 23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak
Genel Tebliği (Sıra No: 387)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“Maliye” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış, (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan
“Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım
ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “kanuni faiz” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

“c) Hak sahibi: Hazineye ait tarım arazilerini, 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl
süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş
olanlardan başvuruda bulunanları,”

“e) İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dai-
resi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî
emlak şefliğini,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım
ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fık-
rasında ve Ek-3’ün 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunca
yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde değişim)” ibareleri “kanuni faiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle ta-
rımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan
başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “süresi de dik-
kate alınmak suretiyle başvuru süresi,” ibaresi ve ikinci fıkrasında yer alan “başvuru süresi içe-
risinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Başvuruda bulunulan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarının hak sahibi
olabilmeleri için bu taşınmazları 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaç-
la kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması ge-
rekir.

(2) Tarımsal amaçlı kullanımın belirlenmesinde; tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi,
ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, ka-
dastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler
ve benzeri birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler dikkate alınır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ecrimisil
borçlarını,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı yürütülür.” iba-
resi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 8- Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “DEFTERDARLIĞINA / MİLLİ EM-
LAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MALMÜDÜRLÜĞÜNE” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İK-
LİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLİ
EMLAK ŞEFLİĞİNE” şeklinde değiştirilmiş ve “ve imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 9- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “DEFTERDARLIĞI / MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ / MALMÜDÜRLÜĞÜ” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİ-
ŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ”
şeklinde değiştirilmiş, “31/12/2017 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle ve halen tarımsal amaçlı
olarak kullanıldığınız” ibaresi “31/12/2019 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle ve halen tarımsal
amaçlı olarak kullandığınız” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan “(ödenmemiş ecrmisil
borçları gibi)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.

—— • ——
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 409)

MADDE 1- 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-
lak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 14
üncü maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği” şeklinde, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ve 8 inci maddesinde yer alan
“çevre ve şehircilik” ibareleri ise “çevre, şehircilik ve iklim değişikliği” şeklinde değiştirilmiş-
tir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019”
ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
“resmi kurum yazıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tapu kayıtlarında bulunan yapı sa-
hipliğine ilişkin kayıt, ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan yapı sahipliğine ilişkin bilgi, elek-
trik-telefon-su ve benzeri abonelik işlemlerinin dayanağına ilişkin mülkiyet belgeleri, muhtar
ve en az iki bilirkişi tarafından verilen imzalı beyan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yapı,” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve sekizinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâ-
linde yüzde on indirim uygulanır.”

“Satışlardan elde edilen gelirlerin yüzde yirmibeşi Bakanlığın dönüşüm projeleri özel
hesabına gelir olarak kaydedilir, kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, Bakanlığın
merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK” ibaresi
“ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 313)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 410)

MADDE 1- 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak

Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nin birinci fıkrasında yer alan “14/12/1983 tarihli, 18251 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Bakanlığımıza ait olup

bu işlemler, esas olarak” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Bakanlığımıza

ait olup bu işlemler, esas olarak 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Mal-

ların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin “I. TANIMLAR” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a)

bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-

şikliği Bakanlığını,” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) İdare; İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (milli emlak dai-

resi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü), ilçelerde milli emlak müdürlüğünü, yoksa milli

emlak şefliklerini,

d) İl müdürlüğü; Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin “IV. TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ” başlıklı bö-

lümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve

tazminat talep edemezler.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin “IX. ÖZEL ÖDEME ARAÇLARI VE SATIŞ BEDELİNİN

TAHSİLİ” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki cümle eklenmiş ve aynı bölüme aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere 2886 sa-

yılı Kanun ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış

bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

“(10) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların hak lehdarına,

Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların diğer hissedar veya hissedarlara ve tapu fazlalıklarının

tapu malikine veya mirasçılarına doğrudan rayiç bedel üzerinden satışında, satış bedelinin peşin

ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “B) DOĞRU-

DAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “1) Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı bö-

lümünün “c) Hazinenin Hissedar Olduğu Taşınmazların Diğer Hissedar veya Hissedarlara Sa-

tışı” başlıklı alt bölümünün beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Genel Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL

KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ” başlıklı alt bölümüne aşağıdaki bölüm eklenmiş-

tir.
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“9– Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazların 4706 sayılı Ka-

nunun 4 üncü maddesi kapsamında satışı

(1) Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet

İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin

yapıldığı tarihte; en az üç yıl süreyle taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar,

öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Taşınmazların satış işlemleri, İdare tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür. Satış

ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce bu taşınmazların kiracılarına ayrıca bildirilir.

(3) Satış ihalesi, varsa öncelikli alım hakkı ve sahibi belirtilmek suretiyle onbeş iş günü

içinde onaylanır. Öncelikli alım hakkı bulunanlara, ihalenin onaylandığı tarihten itibaren beş

iş günü içinde ihale bedelini ve ödeme koşullarını gösteren tebligat yapılır ve bu durum şart-

nameye eklenir. Bu durum eş zamanlı olarak en yüksek teklif veren istekliye de bildirilir.

(4) Tebligattan itibaren onbeş gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahibinin;

a) Taşınmazı satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak öde-

mesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum en yüksek

teklif veren istekliye bildirilir.

b) Taşınmazı satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildi-

rimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren

istekliye tebligat gönderilerek satış bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir.

(5) Öncelikli alım hakkı sahibinin;

a) İhaleye katılması ve ihalenin başkası üzerinde kalması halinde satış işlemlerine üçün-

cü ve dördüncü fıkra kapsamında devam edilir.

b) İhaleye katılması ve ihalenin üzerine kalması durumunda ayrıca üçüncü fıkra kap-

samında tebligat yapılmaksızın işlemlere devam edilir.

(6) Taşınmazın ön alım hakkı sahibi veya en yüksek teklif veren istekli tarafından satın

alınması halinde; satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak öden-

mesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise 4706

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin,

kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE

GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı

bölümünde yer alan “31/12/2000” ibareleri “30/3/2014” şeklinde değiştirilmiş, “Ç) Defterdar-

lıklar veya Malmüdürlüklerince Yapılacak işlemler” başlıklı alt bölümünün başlığı “Ç) İdarece

Yapılacak İşlemler” şeklinde değiştirilmiş, “E) Belediyece Yapılacak Satışlar” başlıklı alt bö-

lümünün birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Belediyece

yapılacak satışlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “satış bedelinin tamamının peşin öden-

mesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır ve”

ibaresi eklenmiştir.

“4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası kapsamında Hazineye intikal eden

yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde

beşi olarak hesaplanacaktır.”
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MADDE 8- Aynı Tebliğin;
1) “III. SATIŞA ÇIKARMA YETKİSİ” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında, “VIII.

İHALE ONAYINA YETKİLİ MERCİLER” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında, “XI. SATIŞ
USULLERİ” başlıklı bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “1) Rayiç
Bedel Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı bölümünün “c) Hazinenin Hissedar Olduğu Taşın-
mazların Diğer Hissedar veya Hissedarlara Satışı” başlıklı alt bölümünün altıncı fıkrasında,
“XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE
SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “5 - 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Sa-
tış” başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında, “XII. BAZI SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN GE-
LİRLERİN ÖZEL ÖDENEK KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER” başlıklı bölümü-
nün üçüncü fıkrasında yer alan “Defterdarlık” ibareleri “İl müdürlüğü” şeklinde,

2) “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE
GÖRE SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “4 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu
Maddesine Göre Satış” başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında yer alan “defterdarlık” ibaresi
“il müdürlüğü” şeklinde,

3) “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE
GÖRE SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “2 - 4071 sayılı Kanuna Göre 3 Mart 1340 (1924) Tarihli
431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmazlardan Bazılarının Zilyetlerine Devri” başlıklı
bölümünün “h) Uygulama Yetkisi” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasında ve “3 - 4072 sayılı
Kanuna Göre Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazla-
lıklarının İlgililerine Devri” başlıklı bölümünün “ç) Kanunun Uygulama Şekli” başlıklı alt bö-
lümünün “7) Uygulama Yetkisi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan “Defterdarlık-
lar” ibareleri “İl müdürlükleri” şeklinde,

4) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIY-
LA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “E) Belediyece
Yapılacak Satışlar” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasında ve “XV. SON HÜKÜMLER” baş-
lıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan “Defterdarlıkça” ibareleri “İl müdürlüğünce” şek-
linde,

5) “XV. SON HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan “Defter-
darlığın” ibaresi “İl müdürlüğünün” şeklinde,

6) “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE
GÖRE SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “2 - 4071 sayılı Kanuna Göre 3 Mart 1340 (1924) Tarihli
431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmazlardan Bazılarının Zilyetlerine Devri” başlıklı
bölümünün “d) Başvuruların Değerlendirilmesi” başlıklı alt bölümünün “1) Başvurunun Şartı,
Şekli ve Yeri” başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında yer alan “taşınmazın bulunduğu yerdeki
defterdarlık veya malmüdürlüğüne” ibaresi “İdareye” şeklinde,

7) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIY-
LA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “Ç) Defterdar-
lıklar veya Malmüdürlüklerince Yapılacak işlemler” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının
birinci cümlesinde ve (b) bendinde, “D) Devir” başlıklı alt bölümünün ikinci ve dördüncü fık-
ralarında, “F) Belediyece Satıştan Sonra Gönderilecek Bilgi ve Belgeler” başlıklı alt bölümünün
birinci fıkrasında yer alan “defterdarlık veya malmüdürlüğüne” ibareleri “İdareye” şeklinde,

8) “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE
GÖRE SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “2 - 4071 sayılı Kanuna Göre 3 Mart 1340 (1924) Tarihli
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431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmazlardan Bazılarının Zilyetlerine Devri” başlıklı
bölümünün “e) Başvuru Tarihinin Saptanması” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasında yer
alan “taşınmazın bulunduğu yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğünde” ibaresi “İdarede”
şeklinde,

9) “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE
GÖRE SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “4 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu
Maddesine Göre Satış” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ilgili def-
terdarlık veya malmüdürlüğünce” ibaresi “İdarece” şeklinde,

10) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIY-
LA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “A) Devir Ta-
lebi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasında yer alan “taşınmazın bulunduğu yerdeki defter-
darlığa veya malmüdürlüğüne” ibaresi “İdareye” şeklinde,

11) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIY-
LA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “C) Belediye-
lerin Devir Talepleri Ekinde Yer Alacak Bilgi ve Belgeler” başlıklı alt bölümünün birinci fık-
rasında yer alan “defterdarlık veya malmüdürlüklerine” ibaresi “İdareye” şeklinde,

12) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIY-
LA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “Ç) Defterdar-
lıklar veya Malmüdürlüklerince Yapılacak işlemler” başlıklı alt bölümünün üçüncü fıkrasında
yer alan “Defterdarlık veya Malmüdürlüğünce” ibaresi “İdarece” şeklinde,

13) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIY-
LA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “D) Devir” baş-
lıklı alt bölümünün birinci fıkrasında yer alan “defterdarlık veya malmüdürlüğü” ibaresi “İdare”
şeklinde,

14) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIY-
LA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “E) Belediyece
Yapılacak Satışlar” başlıklı alt bölümünün beşinci fıkrasında yer alan “ilgili defterdarlık veya
malmüdürlüğü” ibaresi “İdare” şeklinde,

15) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIY-
LA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “D) Devir” baş-
lıklı alt bölümünün dördüncü fıkrasında yer alan “defterdarlık veya malmüdürlüklerince” iba-
resi “İdarece” şeklinde,

değiştirilmiştir.
MADDE 9- Aynı Tebliğin Ek-1’inin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-14, Ek-14/A, Ek-14/B, Ek-15, Ek-16,
Ek-17/A, Ek-17/B Ek-18 ve Ek-26’sı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Tebliğin Ek-19’unda yer alan “4070/” ibareleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 12- Aynı Tebliğin Ek-23’ünün 2 nci maddesinde yer alan “yedinci” ibaresi
“altıncı” şeklinde değiştirilmiş, 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, defter-
darlık veya malmüdürlüğünce” ibaresi “ ve İdarece” şeklinde değiştirilmiştir.
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“Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâ-

linde yüzde on indirim uygulanır.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin;

1) Ek-1’inin “Not” kısmında, Ek-10’unun “Not” kısmında, Ek-23’ünün 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan “defterdarlık veya malmüdürlüğünce” ibareleri “İdarece” şek-

linde,

2) Ek-1’inin 2 nci maddesinde ve Ek-10’un 1 inci maddesinde yer alan “Defterdarlı-

ğınca/Malmüdürlüğünce” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl

Müdürlüğünce/Milli Emlak Müdürlüğünce/Milli Emlak Şefliğince” şeklinde,

3) Ek-1’inin 3 üncü maddesinde ve Ek-10’un 3 üncü maddesinde yer alan “Defterdar-

lığında/Malmüdürlüğünde” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün-

de/Milli Emlak Müdürlüğünde/Milli Emlak Şefliğinde” şeklinde,

4) Ek-4’ünde yer alan “Defterdarlık” ibaresi “İl müdürlüğü” şeklinde,

5) Ek-4’ünde yer alan “DEFTERDARLIĞI” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İK-

LİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ” şeklinde,

6) Ek-4’ünde yer alan “MALMÜDÜRLÜĞÜ” ibaresi “MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜ-

ĞÜ / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ” şeklinde,

7) Ek-4’ünde ve Ek-19’unda yer alan “Maliye” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği” şeklinde,

8) Ek-4, Ek-8, Ek-12, Ek-23’ünün 1 inci maddesinde ve “TARAFLAR” bölümünde

yer alan “Defterdar” ibareleri “İl Müdürü” şeklinde,

9) Ek-4 ve Ek-19’unda yer alan “MALİYE” ibareleri “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İK-

LİM DEĞİŞİKLİĞİ” şeklinde,

10) Ek-6/A, Ek-6/B ve Ek-19’unda yer alan “İL DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜR-

LÜĞÜ” ibareleri “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ /

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ” şeklinde,

11) Ek-7/A, Ek-7/B, Ek-7/C, Ek-7/D, Ek-9 ve Ek-24’ünde yer alan “DEFTERDARLIĞI

/ MALMÜDÜRLÜĞÜ” ibareleri “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜ-

DÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ” şeklinde,

12) Ek-20’sinde yer alan “Defterdarlığına / Malmüdürlüğüne” ibaresi “Çevre, Şehircilik

ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne/Milli Emlak Müdürlüğüne/Milli Emlak Şefliğine” şek-

linde,

13) Ek-23’ünün 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında ve 6 ncı maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “defterdarlık veya malmüdürlüğüne” ibareleri “İdareye” şeklinde,

14) Ek-24’ünde yer alan “defterdarlık veya malmüdürlüğüne” ibaresi “il müdürlüğü

veya milli emlak müdürlüğü/milli emlak şefliğine” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 27/04/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-16
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 27/04/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-17
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 27/04/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-18
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 27/04/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-19
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 27/04/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-20
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 27/04/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-21
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 27/04/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-22
Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ  
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 
Ankara ili, Altındağ ilçesi, Solfasol Mahallesi bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine 

ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak 
olan Konut+Dükkan İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Ankara,  İlçesi: Altındağ, Semti: Solfasol Mahallesi, Pafta Ada/ Parsel: 24574 ada 2 
parsel, Alanı: 9.238,48 m²,  Brüt inşaat alanı: 25.152,61 m², İşin adı / Kullanım şekli: Konut+ 
Dükkan 

1- İhale 01/06/2022 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No.175 
Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır. 

2- Bu işin muhammen bedeli 121.602.665,00 -TL. (Yüzyirmibirmilyon Altıyüzikibin 
Altıyüzaltmışbeş Türklirası) tur. 

3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  
A- Kanuni ikametgâhı olması, 
B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 
C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 
Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 3.648.079,95 -TL. (Üçmilyon 

Altıyüzkırksekizbin Yetmişdokuz Türklirası Doksanbeş Kuruş) geçici teminat mektubu vermesi, 
Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı 
makbuzu, 

İ- Teknik personel taahhütnamesi  
J- Yapı araçları taahhütnamesi 
K- Son beş yıla ait (2016-2021) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair 

belge. 
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4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 5.000,00-TL’lik makbuz 
karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 
müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5- İş Deneyim Belgeleri; 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş 

Grupları Tebliği” nde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 
Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi 
gösteren belgeler olacaktır.  

6- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 
7- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 
8- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 
İlan olunur. 
  4842/1-1 

—— • —— 
STREÇ FİLM SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-  Teşekkülümüze ait 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü (İyidere-Rize) 

ihtiyacı 30.000 Kg. Streç Film %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2-  Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı /RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.05.2022 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-  İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10-  Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 4808/1-1 
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DÜŞEY MİLLİ TÜRBİN TİP POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Düşey Milli Türbin Tip Pompa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ile 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 Merkez/Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası 03722594783 - 03722531273 
ç) İhale Dokümanının  
Görülebileceği ve Satın  
Alınabileceği Yer 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi devrim.utangac@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın  
a) Dosya No 2243005 
b) İKN 2022/416669 
c) Niteliği, Türü, Miktarı 1 kalem (2 adet) 
ç) Teslim Yeri  Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ambarı 
d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süresi başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi 90 (Doksan) takvim günü 
3-İhalenin   
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarih ve Saati 23.05.2022 Pazartesi günü, saat:15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7. İsteklinin 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 avantajından 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 
a. İstekliler teknik şartnamenin ekli soru formu eksiksiz ve detaylı olarak doldurulacaktır. 

Soru formunda bulunmayan diğer hususlar ayrıca belirtilecektir. 
b. İstekliler pompalara ait performans eğrilerini (Q-Hm, verim, güç) ve TS EN ISO 514 

belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
c. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs katalog gibi 

standart dokümanlarla teyit edilecektir. 
6.1. İdari Şartnamenin 7. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin 

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 
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: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

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. 

İlan olunur. 4819/1-1 
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27 ADET ELEKTRİK MOTORU ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: 
27 Adet Elektrik Motoru Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İKN : 2022/422055 
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  : Sincap Kafesli Asenkron Elektrik Motoru , 27 Adet. 
b) Teslim yeri  : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren, Malzemelerin teslimi ve yerinde 
montajı sözleşme tarihinden itibaren 2(İki) aydır. 

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

Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası 
b) Tarihi ve saati  : 10/05/2022 Salı 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 177,00 TL (Yüz Yetmiş Yedi Türk Lirası) karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6-Teklifler, 10/05/2022 Salı 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. 

 4864/1-1 
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KULE DİFÜZÖRÜ ÇEVRE DİŞLİSİ DÖKÜLMESİ VE TORNALANMASI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kule Difüzörü Çevre Dişlisi Dökülmesi ve Tornalanması Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2022/424099 

1-İdarenin  

a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi  : Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası  : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2-İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 Adet Ø 5500 Kule Difüzörü Çevre Dişli Dökülmesi ve 

Tornalanması 

b) Teslim Yeri  : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 60 (Altmış) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 11.05.2022 Çarşamba günü saat 14:00  

4-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 

18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Y.İkiyüzelliTürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 4853/1-1 
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GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU TESİSİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, Güneş Enerjili Sıcak Su Tesisinin İyileştirilmesi ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/417088 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 Merkez/BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : turkiyeseker.burdur@hs02.kep.tr 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda kurulu güneş enerjili sıcak su tesisinin 

iyileştirilmesi kapsamında; güneş kolektörü ve sıcak 
su boyleri yenileme, mevcut sistemden kolektör-
boyler-borulama demontajı, güneş kolektörleri ve 
boyler borulama tesisatlarının yeniden tasarlanarak 
yenilenmesi, elektrik rezistanslı pot depo ve genleşme 
tankı ilavesi, otomasyon ünitesinin kontrol 
cihazlarının yenilenmesi, gerekli boru tesisatı 
armatürlerinin yenilenmesi/ilavesi ve tüm bunlara ait 
sistemin kurulumu, performans testleri ve devreye 
alınmasına ait anahtar teslim götürü bedel işidir. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 2 gün içinde 

yer teslimi yapılacaktır. Yer tesliminden sonra 
malzeme temini ve kurulum dahil teslim süresi 40 
takvim günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 16.05.2022 Pazartesi Günü Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler 16.05.2022 Pazartesi Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (16.05.2022 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
    5039/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden: 

1. İdarenin 
a) Adı ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi Siteler Mahallesi Anadolu Caddesi No: 197 H Blok 

KONYAALTI/ANTALYA 
c) Telefon No 0 242 345 41 00 Dahili-69 28 
d) Faks No  
e) Elektronik posta adresi antalyasatinalma@gmail.com 
2. Mübadele konusu malın  
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve 

Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve 
İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. 
maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile Mübadelesi 
yapılacak olan Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı 
15 Adet Otomobil, 19 Adet Motosiklet, 5 adet Panelvan ve 
1 Adet Otobüs 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇLAR 
1 Ford Connect 2010 model 21 Fiat Linea 2011 model 
2 Renault Clio Symbol 2009 model 22 Honda Varadero Motosiklet 2007 model 
3 Renault Clio Symbol 2009 model 23 Honda Varadero Motosiklet 2007 model 
4 Hundai Accent 2008 model 24 Honda Varadero Motosiklet 2007 model 
5 Renault Clio Symbol 2009 model 25 Honda Varadero Motosiklet 2007 model 
6 Ford Connect 2011 model  26 Honda Varadero Motosiklet 2007 model 
7 Renault Megane 2009 model 27 Honda PC43 Motosiklet 2009 model 
8 Ford Connect 2008 model 28 Honda CF11 Motosiklet 2007 model 
9 Hundai Accent 2010 model 29 Honda CF11 Motosiklet 2007 model 
10 Hundai Accent 2010 model 30 Honda CF11 Motosiklet 2007 model 
11 Renault Clio Symbol 2008 model 31 RKS TİT Motosiklet 2012 model 
12 Renault Clio Symbol 2007 model 32 RKS TİT Motosiklet 2012 model 
13 Ford Connect 2011 model 33 Mondial FY 110 Motosiklet 2006 model 
14 Renault Megane 2009 model 34 Yamaha RG02 Motosiklet 2008 model 
15 Renault Megane 2009 model 35 Mondial 100 KH Motosiklet 2007 model 
16 Fiat Linea 2011 model 36 Honda CF11 Motosiklet 2007 model 
17 Renault Fluence 2012 model 37 Motoran Torro 100 Motosiklet 2012 model 
18 İsuzu MD27 otobüs 2007 model 38 Motoran Torro 100 Motosiklet 2010 model 
19 Fiat Albea 2011 model 39 Motoran Torro 100 Motosiklet 2010 model 
20 Ford Connect 2010 model 40 Vitello Rover Motosiklet 2012 model 

 
3. MÜBADELE KARŞILIĞI ALINACAK 
MALA İLİŞKİN ÖZELLİKLER 

(9) Adet 2022 Model Honda Cıty 4D 1.5 
EXECUTIVE AT PE (Otomatik) taşıt.  

4. DEĞER TESPİT KOMİSYONUNCA 
BELİRLENEN TAHMİNİ BEDEL 

1.658.000,00 TL. 

5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 49.740,00 TL. 
6. İHALE USULÜ Açık artırma usulü 

7. TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE 
VERİLECEĞİ 

Teklifler, isteklilerin mübadele komisyonu 
önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
verilecektir. 
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8. MÜBADELENİN 

a) Yapılacağı yer Siteler Mahallesi Anadolu Caddesi No: 197  
H Blok KONYAALTI/ANTALYA 

b) Tarih ve Saati 18/05/2022 Çarşamba günü Saat: 14:30 
9. İHALE İŞİN VE BELGELERİNİN 
NEREDE GÖRÜLECEĞİ 

Siteler Mahallesi Anadolu Caddesi No: 197  
H Blok KONYAALTI/ANTALYA 

10. MÜBADELEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İLE 
UYULMASI GEREKEN KRİTERLER 
Mübadeleye Katılabilme Şartları: 

a) Teklif mektubunu,  
b) Verilecek mala ait (49.740,00 TL) oranındaki geçici teminatı, 
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi, 
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 
 

11. ŞARTNAMENİN NASIL VE NEREDEN 
TEMİN EDİLECEĞİ 

Şartname, Antalya Defterdarlığı Muhasebe 
Müdürlüğüne 100.00 TL karşılığı yatırılan makbuz 
karşılığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı 
Büro Amirliğinden temin edilecektir. 

12. SÖZLEŞME YAPILIP 
YAPILMAYACAĞI 

Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi 
içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine 
getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu 
değildir. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri 1- Mübadeleye teklif edilen tüm malzemeler Antalya 
İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği Siteler Mah. 
1336 Sok. No: 60 Uncalı-KONYAALTI/ANTALYA 
adresinde görülebilir ve teslim alma ve teslim etme de 
buradan yapılacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi 
 
 

Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra 
yüklenici, alınacak malı 30 (Otuz ) gün içinde teslim 
etmek zorundadır.  

d) Teslim Alma Tarihi Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler 
mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü 
izleyen 15 (Onbeş) iş günü içerisinde yüklenici 
tarafından bulunduğu yerden teslim alınması 
zorunludur. 

e) Taşınır malların yerinde görülmesi 
 

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan 
tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün 
öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00 - 12:00 - 
14:00 - 16:30 saatleri arasında Antalya İl Emniyet 
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Ulaştırma Büro Amirliği Siteler Mah. 1336 Sok. No: 
60 Uncalı - KONYAALTI /ANTALYA bahçesinde 
görülebilir. 

13. Mübadeleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir. 
 4848/1-1 
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UĞURLU KÖYÜ GİZLİ LİMAN MEVKİİ SAHİL VE YEŞİL ALAN DÜZENLENMESİ 
İNŞAATININ YAPIMI VE 120 AY SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çanakkale İli Gökçeada Belediye Başkanlığından: 
1- Tasarrufu belediyemize ait Çanakkale İli Gökçeada İlçesi; Gizli Liman mevkii 50.000 m2 

miktarlı yeşil alan vasıflı taşınmaz üzerinde, sahil düzenleme projesi kapsamında Çevre Şehircilik 
Bakanlığı Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun 25.08.2021 tarih ve 1265 sayılı 
kararıyla onaylanmış olan, Gökçeada İlçesi Uğurlu Köyü Gizli Liman Mevkii Sahil ve Yeşil alan 
Düzenlenmesi komple anahtar teslimi inşaatının Yap-İşlet-Devret modeli ile yapımı, en fazla 120 
(yüzyirmi) ay süre ile işletilmesi hakkının verilmesi ve süre sonunda idareye bedelsiz ve şartsız devri 
koşuluyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale 
edilecektir. 

2- İhale 11.05.2022 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00’da Çınarlı Mahallesi Fevzi Çakmak 
Cad. No:1 Gökçeada / Çanakkale adresinde Gökçeada Belediyesi Meclis Salonunda, Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3- İhaleye konu işin tahmini bedeli 5.619.479,69 TL (Beşmilyonaltıyüzondokuzbindört 
yüzyetmişdokuzTürkLirasıaltmışdokuzkuruş)’ tur. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü 
olan 168.584,39 TL (YüzaltmışsekizbinbeşyüzseksendörtTürkLirasıotuzdokuzkuruş)’tur. Kesin 
teminat miktarı tahmin edilen bedelin %6’sı olan 337.168,78 TL (üçyüzotuzyedibinyüzaltmışsekiz 
TürkLirasıyetmişsekizkuruş)’dır. Çevre Şehircilik Bakanlığı, MSB ve ilgili idarelerin birim fiyatları ile 
özel analizler kullanılarak yaklaşık maliyet oluşturulmuştur. İhale dosya bedeli 2.500,00 TL 
(İkibinbeşyüzTürkLirası)’dır. 

4- İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 
12.00’ye kadar Belediyemiz Ziraat Bankası Gökçeada Şubesine yatırmaları veya milli bankalarda 
birinden alınacak süresiz banka teminatı mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. 
İhale günü saat 12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar 
ihaleye iştirak edemezler. 

5- İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içinde Gökçeada 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görebilecek ve 2.500,00 TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) karşılığı 
ihale dosya bedeli olarak idaremize yatırılması halinde aynı adresten temin edilebilecektir. 

6- İhaleye girebilmek için, İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki 
şartlar aranır. 

7- İHALE TEKLİF ŞARTLARI 
Tasarrufu Gökçeada Belediyesine ait olan Çanakkale İli Gökçeada İlçesi Uğurlu Köyü Gizli 

Liman mevkii yeşil alan vasıflı taşınmazın Belediye Meclisi’nin 04/04/2022 tarih ve 2022 /41 sayılı 
kararı ile Belediye Encümeninin 13.04.2022 gün ve 2022/48 sayılı kararında belirtilen şartlar 
çerçevesinde en fazla 120 (yüzyirmi) ay süreyle Yap-İşlet-Devret ihalesi işinde; 

1. İstekli, onaylı proje üzerinde yapılacak olan 7 adet tesisin her biri için 1000 m2 olarak 
öngörülen arazi kullanım hakkı yıllık kira bedeli olarak ,ilk yıl için yıllık kira bedeli minimum 5.000,00 
TL (Beşbin) olarak teklif verecektir. 

Belirlenen yıllık kira bedeline TÜFE On iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı 
eklenerek Belediye encümenince belirlenecek bedelin yıllık kira bedeli olarak alınması, 

2. İşin süresinin sonunda (En fazla 120.ayın sonunda ) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir 
bir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan idaremize teslim edilmesi, 

3. İşin süresinin, inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere en fazla 
toplam 120 (yüzyirmi) ay olması 

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELER 
Teklifi şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş, 

imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesiyle birlikte, 
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a) Türkiye’de tebligat için doldurulmuş adres beyanı verilmesi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar odası 

veya ilgili meslek odası belgesi(Aslı noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti) 
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

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

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (Noter 
tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, notere tasdikli imza beyannamesi, 
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini 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 kişiliğinin noter tasdikli imza 
sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
Noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (Noter 
tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür sureti) 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim 
beyannamesi vermesi 

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının idareye ibraz edilmesi. 

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
kurumdan alınan yazı aslının idareye ibraz edilmesi. 

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 
i) Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü olan 168.584,39 TL 

(YüzaltmışsekizbinbeşyüzseksendörtTürkLirasıotuzdokuzkuruş) olup, ihale dosya bedeli 2.500,00 TL 
(İkibinbeşyüzTürkLirası)’dır. 

Söz konusu geçici teminat 11/05/2022 ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar  
Belediyemiz Ziraat Bankası Gökçeada Şubesi TR 470001 0003 4111 0094 6550 01 yatırmaları 

veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat ve ihale 
dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h) bentlerinde belirtilen 
belgeleri vermek zorundadır. 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
l) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt 

yüklenici bulunduracağına veya bulundurulmayacağına dair taahhütname vermesi 
m) Belediyemize borcu olmadığına dair belge 
n) 2886 sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması 
o) İsteklilerin teklif mektuplarını Gökçeada Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne en geç 

11/05/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 12:30’a kadar tutanak karşılığında vereceklerdir. Saat 
12:30’dan sonra teklif mektupları kabul edilemez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak 
ettirilmezler. 

p) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 
r) Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince, ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
İlan olunur. 4773/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Trabzon İli, İlimiz Ortahisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 202 ada 172 nolu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 1 nolu bağımsız bölüm katlı otopark, 2-3-4-5 nolu 
bağımsız bölümler depo, 6-7-8-9-10-11-12 nolu bağımsız bölümler katlı dükkân 13 nolu bağımsız 
bölüm restoran, 14 nolu bağımsız bölüm kafe ve 15 nolu bağımsız bölüm dükkân olan binanın 
tamamı bir bütün olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif 
usulü ile ihale edilerek satılacaktır. 

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI: 
a. İhalenin Yapılacağı Yer  : Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye Encümen Salonu 

(Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201 
Ortahisar/Trabzon)  

b. İhale Tarih ve Saati  : İhale 11.05.2022 tarihinde, saat 11:30’da yapılacaktır. 
c. İhale Usulü  : İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile artırım yapılarak en 
yüksek teklif verene ihale edilecektir. 

3- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER 
a. İhaleye teklif verecekler : İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş 

Caddesi No: 201 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri 
ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 11.05.2022 tarih ve saat 10:30’a kadar, 
sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret 
Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 
11.05.2022 tarih ve saat 11:00’a kadar (idari şartnamenin 9. maddesine uygun olarak) Komisyon 
Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon 
Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, 
Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır. 

4- İHALEYE KONU İŞİN SATIŞ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI  
a. Satış bedeli: 150.000.000,00 TL’dir. 
b. Geçici Teminat: satış bedelinin % 3'ü olan geçici Teminat Bedeli 4.500.000,00-TL 
5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:  
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi. 
b. Kanuni ikametgâh belgesi. 
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı 
d. Noter tasdikli imza beyannamesi. 
e. Şartname alındı makbuzu. 
f. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. 
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g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve 
teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

h. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. 
i. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
j. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. 
k. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul 

edildiğine dair yazılı belge.  
TÜZEL KİŞİLER 
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

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

b. 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.  

c. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi 
belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza 
beyannamesi) 

d. Şartname alındı makbuzu. 
e. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. 
f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. 
g. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
h. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
i. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. 
j. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.  
k. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul 

edildiğine dair yazılı belge.  
6-  İHALEYE İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE;  
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
b) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı 

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

hazırlanacaktır. 
▪ İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek 

Hizmetler Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz 
olarak görülebilir.  

▪ İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.  
▪ İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 4738/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 3 adet taşınmazın 2886 sayılı 

Yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. 

No MAHALLESİ 
TAŞINMAZIN 

NİTELİĞİ 
ADA PARSEL 

ALANI 

m2 

m2 BİRİM 

FİYATI 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GECİÇİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 FABRİKALAR ARSA 110 7 2765 m2 3.000.00 TL 
8.295.000.00 

TL 

248.850,00 

TL 
11.05.2022 10.30 

2 FABRİKALAR ARSA 110 8 2772 m2 3.000.00 TL 
8.316.000,00 

TL 

249.480,00 

TL 
11.05.2022 10.45 

3 FABRİKALAR ARSA 112 23 2805 m2 3.000.00 TL 
8.415.000.00 

TL 

252.450,00 

TL 
11.05.2022 11.00 

2) İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Kırıkkale Belediyesi hizmet binası 3.kat 

Encümen odasında yapılacaktır. 

3) İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.500.00 TL Bedel karşılığında 

satın alınacaktır. 

4) İhaleye Katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar  

1- Katılımcı gerçek kişi ise; 

a) Nüfus cüzdanı sureti. 

b) Tebligat adresi. 

c) Vekaleten katılıyor ise, vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın 

imza sirküsü. ( noter onaylı olacak) 

d) Geçici teminat bedelini ( İhale bedelinin % 3 oranında olması) İhale günü saat 09.00’a 

kadar Kırıkkale Belediyesi Halk Bankası TR 82 00012009 6740 0007 0000 19 nolu hesaba 

yatırılarak makbuzun İhale dosyası teslimi ile ibraz edilmesi  

e) Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz 

2- Katılımcı tüzel kişi ise; 

a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) 

b) Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekaletname ve imza sirküsü. 

c) Geçici teminat bedelini (İhale bedelinin % 3 oranında olması) İhale günü saat 09.00’a 

kadar Kırıkkale Belediyesi Halk Bankası TR 82 0001 2009 6740 0007 0000 19 Nolu hesaba 

yatırılarak makbuzun İhale dosyası teslimi ile ibraz edilmesi  
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d) Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz. 

3-Ortak girişim ise; 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) 

fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi. 

2886 sayılı DİK.nun 6. maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere 

katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye 

giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek 

yatırılan teminat irat kaydedilir. 

5) Vergi, Resim ve Harçların Kimin Tarafından Ödeneceği Bu gayrimenkulün satışı ile 

ilgili resim harçlar ve her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri 

alıcıya ait olup, alıcı bu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez. 

6) İhaleye Katılacak Kişiler İlanda Belirlenen Geçici Teminat Bedelini 11.05.2022 saat 

09:00 a kadar yatırarak makbuzunu Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

7) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden 

itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse 

ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren 15 (on 

beş) gün içerisinde alıcıya veya vekiline tebliğ edilir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez. Maddelerin yürürlüğünde meydana 

gelebilecek bir anlaşmazlıkta, Belediye Başkanı tek taraflı ihaleyi fesih edebilir. Bundan dolayı 

alıcı kişi zarar ziyan davası açamaz, hak talep edemez. 

8) İhale tutanağı İta Amirince onaylandıktan sonra, ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin 

tamamını 15 (on beş) gün içerisinde peşin olarak, Kırıkkale Belediyesi Ziraat Bankası TR 

610001000316368239385001 nolu hesaba yatırılması ve makbuzunu ibraz etmesi  

9) Belediyemiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-P 

bendine istinaden KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı 

yapılmayacaktır. 

10) İMAR DURUMU : 

a) 110 Ada 7 Parsel ayrık nizam konut alanı Y en çok 30,50 m TAKS/KAKS=0,25/2,50 

Zemin katta ticari alan yapılamaz.. 

b) 110 Ada 8 Parsel ayrık nizam konut alanı Y en çok 30,50 m TAKS/KAKS =0,25/2,50 

Zemin katta ticari alan yapılamaz. 

c) 112 Ada 23 Parsel ayrık nizam konut alanı Y en çok 30,50 m TAKS/KAKS =0,25/2,50 

Zemin katta ticari alan yapılabilir. 

 4668/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Sakarya İli Söğütlü Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Söğütlü Mahallesinde G24B10C1A Pafta, 6014 Parsel 

no.da yüzölçümü 20.000,00 m2 olan arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve 

İhale Şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif (Artırma) İhale Usulü ile satılacaktır. 

MADDE 2 - İHALENİN TARİHİ, ZAMANI VE YAPILACAĞI YER: 

İhale 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 11.00’de, Orta Mahalle Atatürk Caddesi 

No:625 Söğütlü/SAKARYA adresinde, Söğütlü Belediyesi Meclis salonunda İhale Komisyonu 

(Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. 

MADDE 3 - TAŞINMAZIN İMAR DURUMU, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ 

TEMİNATI VE ÖDEME ŞEKLİ: 

Sıra 

No. 

Taşınmazın 

Mahallesi/ 

Mevkii/ 

Cinsi/İmarı/ 

Hissesi 

Pafta 

No. 

Parsel 

No. 

Alan 

(m2) 

İmar 

Durumu 

Muhammen 

Bedeli 

(m2/TL) 

Muhammen 

Bedeli 

Toplam (TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli 

% 3 (TL) 

Ödeme 

Şekli 

1 

Söğütlü-

Topalak/ 

Arsa/İmarlı/ 

Tam Hisse 

G24B10C1A 6014 20.000,00 
Tarımsal Amaçlı 

İmalathane Tesis Alanı 
890,00 17.800.000,00 534.000,00 

1 Taksit Peşin- 

Kalanı 6 (Ay) Eşit 

Taksitte 

Taşınmaz satışı KDV’den muaftır. 

MADDE 4 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN 

İSTENEN BELGELER 

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine 

dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve 

yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak, şartname almış 

olmak ve ihaleye katılım için istenen evrakları tamamlamış olmak şarttır. İhaleye katılmak isteyen 

özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen 

evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar 

Söğütlü Belediyesi İhale İşlemleri Birimine teslim edeceklerdir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada 

olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle 

geri alınamaz. 
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2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında 

olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle 

ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan 

isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca 

ikinci bir tutanakla tespit edilir. 

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerden istenen belgeler: 

1) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan veya Kimlik Kartı Fotokopisi 

2) Gerçek kişiler için İkametgâh (Yerleşim Yeri) Belgesi 

3) Gerçek ve Tüzel kişilerin Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, telefon no., fax 

no., e-posta adresi 

4) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da T.C. Ziraat 

Bankasındaki TR 8900 0100 1415 0563 7038 5021 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları 

makbuz veya 2886 sayılı DİK’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden 

herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit 

içi olması, 2886 sayılı DİK’na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

5) İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale 

şartnamesi 

6) Gerçek kişi Noter tasdikli imza beyannamesi 

7) Tüzel kişi olması halinde, şirket/tüzel kişilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, 

üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ilgili Esnaf Odasından 

veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınacak odaya/sicile 

kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış yeni belge, şirket ana sözleşmesi ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası ile tüzel kişiliğin noter tasdikli vekâletnamesi, imza 

sirküleri ve temsil yetki belgesi 

8) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

9) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi ve 

Sözleşmesi 

10) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.) 

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi 

gerekmektedir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca İlgililere İlan Olunur.  

 4723/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5037/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4952/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4953/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4954/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4955/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4956/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4957/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4958/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4951/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4999/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4999/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5000/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5001/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5002/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5003/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5004/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5005/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5006/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4950/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4987/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/126 Esas, 2016/540 Karar ve 2021/869 Esas, 

2021/815 Karar sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 
Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 
Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için 
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 

 4876/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/275 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 4877/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 1981/2538 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 4873/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2001/37181 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 4874/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Amasya Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/1474 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 4875/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2021 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
İzmir Onsekizinci Noterliği 12.06.2022 tarihinde, Kadıköy Yirmiyedinci Noterliği 18.06.2022 
tarihinde ve Kadıköy Ondördüncü Noterliği 24.06.2022 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle 
boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
SIRA 
NO 

NOTERLİĞİN ADI 
2021 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRLERİ 
1- İZMİR ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 2.030.987,98.-TL 
2- KADIKÖY ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.198.870,03.-TL 
3- KADIKÖY YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.424.497,61.-TL 

 4837/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
-Pursaklar Belediye Meclisinin 06.08.2021 gün ve 194 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2022 gün ve 328 sayılı kararı ile onaylanan 
“Pursaklar İlçesi, Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi 287 ve 293 nolu imar adaları arasında bulunan park 
alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği’, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 
çıkartılmıştır.  

İlanen ilgililere duyurulur. 
 4854/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
-Pursaklar Belediye Meclisinin 06.08.2021 gün ve 195 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2022 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 
“Altınova Mahallesi 646 (eski 132) nolu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanında 
halihazırda zeminde tesisli olan doğalgaz regülatör istasyonunun “Doğalgaz Regülatör Alanı” 
olarak plana işlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’, 3194 sayılı 
İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, 
Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.  

İlanen ilgililere duyurulur. 
 4855/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

1. GENEL AÇIKLAMALAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak 

amacıyla, aşağıda detayları belirtilen 10 (on) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 (otuz) 
Sözleşmeli Destek Personeli, 5 (beş) Sözleşmeli Teknisyen ve 20 (yirmi) Sözleşmeli Büro 
Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi 
kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” 
başlıklı Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü 
sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 65 (altmış beş) 
sözleşmeli personel alınacaktır. 

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki 
nitelikler, özel ve genel şartlar aranır. 

2. BAŞVURU ŞARTLARI 
2.1. NİTELİK KODU  : KGG-1 
 UNVANI  : Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
 ADET  : 10 
 CİNSİYETİ  : Erkek 
 ÖĞRENİM  : Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS P93 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri 

puan almış olmak, 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartına sahip olmak, 
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, 
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile 

kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın 
kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.) 

-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir 
engelli olmamak, 

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu 
olmamak, 

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;  

1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 
olmamak. 

2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 
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3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

2.2. NİTELİK KODU  : DP-1 
UNVANI  : Destek Personeli (Temizlik) 
ADET : 12 
CİNSİYETİ  : Erkek 
ÖĞRENİM  : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS P94 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri 

puan almış olmak, 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
-Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak, 
2.3. NİTELİK KODU  : DP-2 
 UNVANI  : Destek Personeli (Temizlik) 
 ADET  : 8 
 CİNSİYETİ  : Kadın 
 ÖĞRENİM  : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
 KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS P94 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri 

puan almış olmak, 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
- Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak, 
2.4. NİTELİK KODU  : DP-3 
 UNVANI  : Destek Personeli (Şoför) 
 ADET  : 5 
 CİNSİYETİ  : Erkek 
 ÖĞRENİM  : Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS-P93 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Otobüs kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü veya Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri 

puan almış olmak, 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
-E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi 
itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak), 
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-Psikoteknik belgesine sahip olmak, 
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak, 
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak, 
2.5. NİTELİK KODU  : DP-4 
 UNVANI  : Destek Personeli (Şoför) 
 ADET  : 5 
 CİNSİYETİ  : Erkek 
 ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS-P94 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri 

puan almış olmak, 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
-E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi 
itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak), 

-Psikoteknik belgesine sahip olmak, 
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak, 
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak, 
2.6. NİTELİK KODU  : T- 1 
 UNVANI  : Teknisyen (Elektrik) 
 ADET  : 1 
 CİNSİYETİ  : Erkek 
ÖĞRENİM  : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) 

programlarının birinden mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS -P94 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü dalından mezun 
olmak, 

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri 
puan almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
2.7. NİTELİK KODU  : T- 2 
 UNVANI  : Teknisyen (İnşaat) 
 ADET  : 1 
 CİNSİYETİ  : Erkek 
ÖĞRENİM  : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) 

programlarından birinden mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS -P94 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin 

Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Yüzey Kaplama ve 
Yalıtım dallarından mezun olmak, 
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-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri 
puan almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
2.8. NİTELİK KODU  : T- 3 
 UNVANI  : Teknisyen (Mobilya) 
 ADET  : 2 
 CİNSİYETİ  : Erkek 
 ÖĞRENİM  : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) 

programından mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS -P94 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin 

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi dalından mezun olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri 

puan almış olmak, 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
2.9. NİTELİK KODU  : T- 4 
 UNVANI  : Teknisyen (Sıhhi Tesisat) 
 ADET  : 1 
 CİNSİYETİ  : Erkek 
ÖĞRENİM  : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) 

programından mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS -P94 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin 

Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri 
dalından mezun olmak, 

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri 
puan almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
2.10. NİTELİK KODU : BP- 1 
UNVANI  : Büro Personeli (Lisans) 
ADET  : 12 
CİNSİYETİ  : Erkek-Kadın 
ÖĞRENİM  : Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS P3 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi 
lisans programlarının birinden mezun olmak, 

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya üzeri puan 
almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
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2.11. NİTELİK KODU : BP- 2 
UNVANI  : Büro Personeli (Ön Lisans) 
ADET  : 8 
CİNSİYETİ  : Erkek-Kadın 
ÖĞRENİM  : Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ  : KPSS-P93 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler veya 

Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri 

puan almış olmak, 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, 
3. GENEL ŞARTLAR 
3.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak. 
3.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olmak. 

3.3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak. 
3.4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3.5. Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden 

mezun olmak. 
3.6. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev 

yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin 
kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını 
tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan 
pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara 
yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci 
fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” 
hükmüne uygun olmak. 

3.7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 
4. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 
4.1. Adaylar; başvurularını e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 
adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri 
arasında Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan- kaynaklari-kariyer-kapisi adresinde 
yayımlanacak sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de 
başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir. 
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4.2. Başvurular 09.05.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 20.05.2022 tarihinde saat: 
23.59’da sona erecektir. 

4.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru 
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

4.4. İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet 
üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin 
denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında 
bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri 
gerekmektedir. 

4.5. İlana başvuracak ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan 
adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini pdf ya da 
jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir. 

4.6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru 
tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı 
ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik 
Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

4.7. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların E sınıfı sürücü 
belgesi ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesini 
arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Sürücü Belgesi” alanına 
yüklemeleri gerekmektedir. 

4.8. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların Psikoteknik 
belgelerini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Psikoteknik Belgeleri” alanına 
yüklemeleri gerekmektedir. 

4.9. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam 
zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek 
taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için 
görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında 
başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir. 

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

4.11. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde 
yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan 
“Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile 
güncellenebilecektir. 

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

4.13. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra 
“Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir. 
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4.14. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. 
Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında 
yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4.15. Adaylara ait KPSS puanı, ön lisans ve lisans eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, 
adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili 
kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu 
aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru 
yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA 
5.1. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas 

alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, asil olarak 
atanmaya hak kazanan adaylar ve asil sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Puan 
sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma 
notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. 

5.2. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve 
genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5.3. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- 
Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup, asil ve yedek adaylar ile sıralamaya 
giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

5.4. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Bakanlığımız resmi 
internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

6. GENEL HÜKÜMLER 
6.1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen 

adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki 
adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

6.2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması 
iptal edilenler, veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine 
başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan 
sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

6.3. Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat 
mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

7. İTİRAZ 
Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak 

oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar 
dikkate alınmayacaktır. 

8. BİLGİ ALMA 
Adaylar, başvuru sonuçları ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı 

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Başvurular ile 
ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 
(0312) 546 46 46-5055/5056/5057/5058/5059 
İlan olunur. 4906/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 21.04.2022 Karar No: 7565 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI  : Era Enerji, Enerji Servis Hiz. ve Pet. Tic. Ltd. Şti. 
• MERKEZİ VE  
TEBLİGAT ADRESİ  : Mustafa Kemal Mh. Barış Sitesi 2107. Sk. No: 3 Çankaya/ 

ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ  : 17.09.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU  : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ  : 15.398 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İL  : Adana 
• PAFTA NUMARASI  : N35-a3 
KARAR: 
Era Enerji, Enerji Servis Hiz. ve Pet. Tic. Ltd. Şti.’nin Adana ilinde 15.398 hektarlık N35-a3 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince 
talebin reddine karar verilmiştir. 

   4847/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 20.04.2022 Karar No: 7564 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü   
• MERKEZİ VE  
TEBLİGAT ADRESİ  : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10  06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ  : 02.03.2022 
RUHSATIN: 
• KONUSU  : İşletme ruhsatı süresinin uzatımı 
• KAPSADIĞI İL  : Tekirdağ 
• YÜZÖLÇÜMÜ  : 804 hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/K/3776 
• BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 17.04.2002 
• VERİLİŞ TARİHİ  : 07.07.2002 
TALEP:  
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda ili, yüzölçümü ve pafta 

numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 17.04.2022 tarihinden itibaren 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 10 (on) yıl süreyle uzatılması için 
müracaatta bulunmuştur.  

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakı incelenerek 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli, esas 
şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit 
edildikten sonra, ARİ/TPO/K/3776 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresinin, 17.04.2022 
tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 
programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
gereğince, 17.04.2032 tarihine kadar 10 (on) yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. 

   4839/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 
2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI 

81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. 
Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr 

adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. 
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi 

Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. 
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur. 
2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN 

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
c) En az 167 cm boyunda olmak,  
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.  
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor 

olmak, 
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,  
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş 

dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış 
(28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 
tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,  

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas 
veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, 
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile 

mahkûm bulunmamak, 
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak, 
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, 
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına 

fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde 
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü 
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu 
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma 
devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle 
hüküm giymemiş olmak, 

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya 
görüyor olmamak, 

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından 
çıkarılmamış olmak, 

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, 
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, 

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına 
üye bulunmamak, 

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 
 4949/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ  

TEMİN EDİLECEKTİR 
1. GENEL BİLGİLER  
Jandarma Genel Komutanlığına (9) sözleşmeli bilişim personeli [Yazılım Geliştirme 

Uzmanı (7), Elektronik Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (2)(erkek veya kadın)] temin edilecektir.  
Başvurular, 28 Nisan – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. 

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, 
www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) 
internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Bilişim 
Personeli Başvuru İlan Metni” nde belirtilmiştir. 

2. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 
 a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  
 b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak,  
 c. Müracaat tarihinin son günü olan 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle (İnternetten yapılan 

başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre 
kazai rüşt kararı almış olmak, 

 ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
 e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
 f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından 

emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, 
 g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek 
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak, 

 ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, 
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 

 h. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, 
 ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
 i. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli başvuru ilan metninde 

belirtilen özel şartları sağlamak. 
3. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez 

Komutanlığı; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ANKARA 
 TEL : (0312) 464 4836  
 Faks: (0312) 464 4848 
 b. Resmi İnternet Adresleri: 
 (1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 
 (2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr  
 4870/1-1 

 



28 Nisan 2022 – Sayı : 31823 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

Adalet Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALIM İLANI 

Bakanlığımız merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” 
“Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS 
(B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 
katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 3 
İngilizce, 1 Fransızca ve 1 Almanca dilinde mütercim alınacaktır.  

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2) Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programları ile bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavında (YDS) başvuru yapılan pozisyona 
ilişkin (A) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil 
yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
bulunan başka bir puana sahip olmak, 

4) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 
katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak, 

II. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe 

Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile 
yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir.     

Başvurular 29 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59:59’da 
sona erecektir.  

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.  

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler; 
1. Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,  
2. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1), 
3. Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki 

öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye 
alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan 
“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.) 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 28 Nisan 2022 – Sayı : 31823 

4.  Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, 
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.  
Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur. 
Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir. 
III. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE 

TARİHİ 
Başvuru sonuçları, sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesi 

www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. 
cbiko.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.  

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile 
şahsen veya posta yoluyla Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. 
Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

IV. SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi; ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, 

özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecektir. 
V. NİHAİ BAŞARI LİSTESİ  
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam 

puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.  
Nihai başarı listesi sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. 

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday 
sınavda yerleştirmeye hak kazanacaktır.  

VI. DİĞER HUSUSLAR 
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması 

neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun 
olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).  

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 
uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının 
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki 
adayların (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.  

VII. BRÜT ÜCRET  
6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen brüt sözleşme 
ücret tavanı olan 11.488,07 TL’nin 1,9 katına kadar Bakanlığımız ödeme yapabilecektir.    

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 
EK:  1- Beyan Örneği 
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EK-1 

T.C. 

ADALET BAKANLIĞI 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Görevimi devamlı yapmama sağlık açısından engel bir durumum bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Adı Soyadı 

Tarih 

İmza 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 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 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 
arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 
sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI; 
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 

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

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve 
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru 
yapabilir.) 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen 
sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki 
hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

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

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 
a) Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katına Kadar) 
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) 

çalışmış olmak, 
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak, 
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v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi 
olmak, 

vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
viii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak, 
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak, 
Tercihen; 
i. Üniversite Kurumsal Otomasyon Projeleri hakkında (Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel 

Bilgi Yönetim Sistemi, İçerik Yönetim Sistemi, Kurumsal İletişim Portalı, Merkezi Kimlik 
Yönetim Sistemi vb.) bilgi sahibi olmak ve en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, 

ii. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak. 
iii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli sahibi 

olmak, 
iv. Scrum takımlarında en az 2 yıl çalışmış ve destek vermiş olmak, 
v. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak, 
vi. Takım  çalışmasına  yatkın,  farklı  profil  ve  uzmanlıklarla  uyum  içerisinde 

çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen nitelikte olmak, 
vii. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık olmak, 
viii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve 

yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek nitelikte olmak, 
ix. Verimliliği  ve  hızı  en  üst  düzeye  çıkarmak  için  ekibin  önemli  performans 

metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olabilmek. 
b) Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katına Kadar) 
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) 

çalışmış olmak, 
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak, 
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi 

olmak, 
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
viii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak, 
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak, 
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak, 
Tercihen; 
i. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip 

olmak, 
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ii. SGK  GSS  Medula  sistemine  yazılım  entegrasyonları  konusunda  deneyimli 
olmak, 

iii. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak, 
iv. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak, 
v. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS 

sistemleri konusunda tecrübeli olmak. 
c) Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar) 
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) 

çalışmış olmak, 
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
iv. .NET  ve  .NET  Core  Framework’leri  ve  güncel  proje  tiplerinde  deneyimli olmak, 
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi 

olmak, 
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
viii. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak, 
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak, 
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak 
Tercihen; 
i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak, 
ii. Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak, 
iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak, 
iv. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak, 
d) Veri Tabanı Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katına Kadar) 
i. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak, 
ii. SQL Server ürün ailesi (SQL 2008 R2,SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016) konusunda 

deneyimli olmak, 
iii. SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri düzey 

Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak, 
iv. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak, 
v. Oracle   11g   ve   12c   (RAC)   veritabanı   tasarım,   kurulum,   optimizasyon, 

normalizasyon, izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak, 
vi. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak, 
vii. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini 
kurmuş/yönetmiş olmak, (AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Upgrade, Downgrade vb) 

viii. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 
tutumda olmak, 

ix. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak, 
x. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
xi. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
Tercihen; 
i. İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgi sahibi olmak, 
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ii. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip olmak, 
iii. Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış olmak, 
iv. Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip olmak, 
v. SAP HANA, Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sürüm 

yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi olmak, 
vi. Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi ve 

izleme konularında bilgi sahibi olmak, 
vii. İşletim  Sistemi  ve  yazılım  bağlantılı  veri  tabanı  sunucusu  problemlerini 

çözebilecek tecrübeye sahip olmak, 
viii. Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 
II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 
Başvurular, 28/04/2022 - 12/05/2022 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, 
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 12/05/2022 
tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 
Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

1) İstenilen Belgeler 
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) 
b) Özgeçmiş 
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin 
puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren 
belgeler, 

ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 
belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.) 

i) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 
j) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 
katılım/sınav sertifikası vb.) 

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi: 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 28/04/2022 Başvuru Bitiş Tarihi : 12/05/2022 
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL 
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 
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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 
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 13/05/2022 
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
1. Proje Yönetimi 
2. Yazılım Mühendisliği 
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi 
4. Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL) 
5. Yazılım mimarisi 
6. Bilgisayar Ağları 
7. Bilgi Güvenliği 
8. İşletim Sistemleri 
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular 
10. Bilgisayar Donanımı 
11. Web Programlama ve teknolojileri 
12. Modelleme ve Simülasyon 
13. Pozisyonla ilgili diğer konular, 
İş Tanımı  Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları 
Yazılım Geliştirme Uzmanı  1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler 
Veri Tabanı Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler 
Yazılı sınav, 18/05/2022 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- 

Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav 
tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde  
https://personel.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

V- DEĞERLENDİRME 
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 

100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak 

kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr 
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VI- ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

  4841/1-1 
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Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine YÖDAK ve YÖK mevzuatı 

çerçevesinde ve Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama 

Yönetmeliği’nde  belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile özlük hakları yönünden 

KKTC İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM EĞİTİM DİLİ 
Prof. 

Dr. 
Doçent 

Yardımcı 

Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Görevlisi 

Öğretim 

Görevlisi 

İKTİSADİ İDARİ 

VE SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

TURİZM ve OTEL 

İŞLETMECİLİĞİ 
İNGİLİZCE 1 1 1 - 

MÜHENDİSLİK VE 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

MÜHENDİSLİĞİ 
İNGİLİZCE - 1 2 - 

ELEKTRİK VE 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

İNGİLİZCE - 1 2 - 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 
İNGİLİZCE 1 2 - - 

HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ TÜRKÇE 1 1 2 - 

SAĞLIK BİLİMLERI 

FAKÜLTESİ 

BESLENME VE DİYETETİK 

BÖLÜMÜ 
TÜRKÇE 1 1 2 - 

YABANCI DİLLER 

YÜKSEKOKULU 

İNGİLİZCE HAZIRLIK 

PROGRAMI 
İNGİLİZCE - 1 1 1 

ADALET MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
ADALET PROGRAMI TÜRKÇE - - 1 2 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

İLK VE ACİL YARDIM 

PROGRAMI 
TÜRKÇE - - 1 2 

ANESTEZİ PROGRAMI TÜRKÇE - - 2 2 

İlan edilen Öğretim Üyesi  kadrolarına başvuru için; 

Genel Şartlar 

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 

4. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması, 
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5. Adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

doğrultusunda bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “en az ölçütler” i karşılamadığı 

tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro 

unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) 

bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve 

iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği 

belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, 

3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge, 

5. e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge 

verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil 

kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge, 

6. Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-Devlet 

uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet 

belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter 

tasdikli sureti. 

7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 

puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 

kabul edilen sınav sonuç belgesi, 

Unvanlara Göre Ek Olarak İstenilen  Dosya ve Elektronik Belgeler: 

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 

dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 

başvurular için  5 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya 

posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir. 

Dosya Teslim Adresi: Kıbrıs Batı  Üniversitesi Rektörlüğü, İsmet İnönü Blv 29, 

Gazimağusa-99450 KKTC/MERSİN-10 TÜRKİYE 

Dilara ÜSTÜNEL  

İş Tel No: 0548 839 3121 

Mail : d.ustunel@cwu.edu.tr 

info@cwu.edu.tr 

 4988/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4863/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4856/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 4878/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 4883/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4879/1-1 
  

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 28 Nisan 2022 – Sayı : 31823 

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sıra No: 408)
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sıra No: 409)
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sıra No: 410)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/04/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-16, 17,

18, 19, 20, 21 ve 22 Sayılı Kararları

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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