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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU

Kanun No. 7412 Kabul Tarihi: 22/6/2022

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü

uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derin-
leşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güç-
lendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin önde gelen küresel finans merkezlerinden
biri olmasını sağlamaktır.

(2) Bu Kanun, İstanbul Finans Merkezi alanını, İstanbul Finans Merkezinin yönetilme-
sine ve işletilmesine dair hükümleri, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetleri
ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenlemektedir.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Finansal faaliyetler:
1) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka-

nun,
2) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Ka-

nunu,
3) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu,
4) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu,
5) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu,
6) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Ta-

sarruf Finansman Şirketleri Kanunu,
7) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
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8) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun,

kapsamında belirtilen faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri,
b) Finansal kuruluşlar: Finansal faaliyette bulunan tüzel kişileri, bunların şubelerini,

irtibat bürolarını, temsilciliklerini ve ulusal varlık fonlarını,
c) İFM: Ekli (1) sayılı koordinatlı kroki ve liste ile tespit edilen İstanbul Finans Merkezi

Bölgesini,
ç) Kapsam dışı alan: İFM sınırları içerisinde yer alan, ofis alanı dışında kalan ve ofis

kullanım amacı dışına özgülenmiş alışveriş merkezi, otel ve benzeri yerlerden oluşan alanı,
d) Katılımcı: Katılımcı belgesi alarak ofis alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel

kişileri, bunların şubeleri ile temsilciliklerini, adi ortaklıkları, irtibat bürolarını, bölgesel yö-
netim merkezlerini ve ulusal varlık fonlarını,

e) Katılımcı belgesi: Katılımcıya ofis alanında yer alan ilgili bağımsız bölüm ve ortak
alanlardan yararlanma imkânı veren; düzenlenmesine, askıya alınmasına ve iptal edilmesine
ilişkin usul ve esasların uygulama yönetmeliğinde belirlendiği belgeyi,

f) Ofis alanı: Katılımcı belgesi almak suretiyle İFM sınırları içerisinde kullanılabilen,
ofis kullanım amacına özgülenmiş bağımsız bölümlerden oluşan alanı,

g) Yönetici şirket: Bu Kanun kapsamında verilen görev ve yetkileri kullanmak üzere
Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren
anonim şirketi,

ifade eder.
Alan ve katılımcı belgesi
MADDE 3- (1) Ekli (1) sayılı koordinatlı kroki ve liste ile tespit edilen alan, bu Kanun

ve ilgili diğer kanunlar kapsamında yer alan faaliyetlerin yürütüleceği İFM olarak belirlenmiş-
tir.

(2) Kapsam dışı alan hakkında 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler uygulanmaz.
(3) Ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

tarafından katılımcı belgesi verilir.
(4) Katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı bel-

gesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dâhil katılımcı belgesine dair usul ve esaslar
uygulama yönetmeliğinde düzenlenir.

Tek durak büro
MADDE 4- (1) Katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay

başvuruları ile bunların çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere iliş-
kin izin ve onay gibi başvuruların yapılabilmesi ve bu başvuru süreçlerinin hızlandırılması
amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı tek durak büro oluş-
turulur.

(2) Tek durak büroda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı tem-
silcileri ile bu bakanlıklarca gerekli görülmesi hâlinde bunların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları
veya bu bakanlıkların denetiminde olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili ilçe
belediyesi temsilcileri yer alır.

(3) İFM’de gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak
büroda yer alan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla tek
durak büro, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
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tarafından sevk ve idare edilir. İhtiyaç duyulması hâlinde farklı bakanlık, kamu kurum ve ku-
ruluşları da tek durak büroya dâhil edilebilir. Tek durak büronun işleyişine dair usul ve esaslar
uygulama yönetmeliğinde düzenlenir.

Finansal hizmet ihracatı
MADDE 5- (1) Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dı-

şında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında fay-
dalanılması koşuluyla, finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilir.

(2) Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdikleri türev işlemleri, port-
föylerine varlık alma veya portföylerinden varlık satma işlemleri ile yurt içinde yerleşik kişi-
lerin tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihra-
catı olarak değerlendirilmez.

Vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna ve indirimler
MADDE 6- (1) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçek-

leştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki;
a) Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların %75’i kurumlar vergisi matrahının

tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazan-
cından indirilir.

b) İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri
vergisinden müstesnadır.

c) Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar
damga vergisinden müstesnadır.

(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele
ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip
kişilerde %60’ı, yurt dışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise %80’i gelir
vergisinden müstesnadır. Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan
önceki son üç yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanır.

(3) İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu
işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve fi-
nansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Ortak düzenlemeler
MADDE 7- (1) Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri

belgelerin yabancı para birimiyle tutulabilmesi ve düzenlenebilmesine ilişkin olarak, 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(2) Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında dü-
zenlenen her nevi muamele, mukavele ve muhabere hakkında 10/4/1926 tarihli ve 805 sayılı
İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 3 üncü mad-
deleri uygulanmaz.

(3) Katılımcıların kendi aralarında İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, katı-
lımcıların faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hukuka tabi ola-
rak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapılabilir.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve fi-
nansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
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Yabancı personel istihdamı
MADDE 8- (1) İFM’de faaliyet gösterecek katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak

faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Ka-
nunu uyarınca düzenlenen çalışma izni ile yabancı uyruklu personel çalıştırabilir. Bu kapsamda
yapılacak çalışma izni başvuruları 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde istisnai
olarak değerlendirilir.

Taşınmazlara ilişkin düzenlemeler
MADDE 9- (1) İFM’de bulunan taşınmazlar, yalnızca projesinde ve yönetim planında

belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. İFM’de her tür ve ölçekteki mekânsal plan,
parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, harita
ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

(2) İFM yönetim planı ve işletme projesi, yönetici şirket tarafından hazırlanarak resen
tescil ettirilir.

(3) Katılımcı belgesinin herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda, katılımcıların
İFM’de faaliyette bulunmak üzere yaptıkları kira sözleşmesi de kendiliğinden sona erer. Kira
sözleşmesi tapuya şerh edilmişse yönetici şirketin talebiyle şerh terkin edilir. Bu şekilde sona
eren kira sözleşmelerine konu taşınmazların tahliyesi hakkında 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uy-
gulanır.

Yönetmelik
MADDE 10- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan uygulama yönetmeliğinde düzenlenir.
Kurumlar vergisine ve harçlara ilişkin ilave muafiyet
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan %75

oranı, kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için
%100 olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar
içinde başlayan hesap dönemlerini kapsar.

(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerin-
den, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken finansal faaliyet
harçları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süreyle alınmaz. Kanunun yürürlük
tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş harçlar terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.

İstanbul Finans Merkezi Bölgesinin yönetilmesine dair geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2- (1) İFM’de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi,

bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya ait olan ve imar planında belirlenen
fonksiyonlar doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç olmak üzere umumi
hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü yönetim faa-
liyeti yirmi yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilir.

(2) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri ku-
rulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı temsilciler kuruluna ait yetkiler İFM’de bulunan ta-
şınmazlar açısından yirmi yıl süreyle yönetici şirket tarafından kullanılır.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27/6/2022
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HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7413 Kabul Tarihi: 23/6/2022

MADDE 1- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi ve eğitim:
MADDE 10- Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıldır.
Hâkim ve savcı yardımcılığı; temel eğitim dönemi, görev dönemi ve son eğitim döne-

minden oluşur. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Görev
dönemi ise yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilir.

Hâkim ve savcı yardımcıları, atanmalarını müteakip temel eğitime alınır. Temel eğitim
döneminde adli yargı hâkim ve savcı yardımcıları, adli yargı teşkilatının ihtiyaç durumu ile
imkânlar ölçüsünde kendi istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kuru-
lunun görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca hâkimliğe veya savcılığa atanacak şekilde
ayrılır.

Hâkim ve savcı yardımcıları, temel eğitim döneminin sonunda yazılı sınava tabi tutulur
ve aldıkları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere ayrı ayrı sıralanır. Eşitlik hâlinde
hâkim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavında puanı yüksek olana öncelik tanınır. Eşit-
liğin devam etmesi hâlinde kura çekilmek suretiyle sıralama belirlenir. Hâkim ve savcı yar-
dımcıları bu sıralamaya göre, Adalet Bakanlığınca belirlenen ilk derece yargı yerleri arasından
seçtikleri il veya ilçelere görev dönemini geçirmek üzere atanır.

Hâkim ve savcı yardımcıları görev döneminde bölge adliye veya bölge idare mahke-
meleri ile Yargıtay veya Danıştayda da görevlendirilir.

Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Adalet Bakanı
tarafından tercihen istekli olanlar arasından, ilgili adalet komisyonları ve Türkiye Adalet Aka-
demisi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulunun görüş ve önerileri alınmak suretiyle, eğitici hâkim
ve savcılar görevlendirilir. Bu görev; atama, terfi, müstemir yetki ve tevzi edilen iş sayısı gibi
hususlar bakımından göz önünde bulundurulur. Eğitici sayısının birden fazla olduğu yerlerde,
eğiticilerden biri koordinasyonu sağlamakla görevlendirilebilir. Eğitici hâkim ve savcılara Tür-
kiye Adalet Akademisi tarafından eğitim verilir.

Hâkim ve savcı yardımcıları, eğitici hâkim veya savcıların görev yaptığı mahkeme ve
savcılıklarda ve onların nezaretinde görev yapar. Eğitici olarak görevlendirilen hâkim ve sav-
cılara, en fazla iki hâkim ve savcı yardımcısı verilebilir.

Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcıları Türkiye Adalet Akademisinde iki kez
ara eğitime alınır. Her ara eğitimin sonunda yazılı sınav yapılır.

Görev dönemini tamamlayan hâkim ve savcı yardımcıları son eğitime alınır. Son eğitim
dönemini bitiren hâkim ve savcı yardımcıları, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınava
girebilmek için son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanının ayrı ayrı en az yetmiş
olması şarttır.

Yazılı sınavlar nihai puanı; temel eğitim döneminin sonunda yapılan sınavdan alınan
puanın %10’u ile görev döneminde yapılan ara sınavlardan alınan puanların aritmetik ortala-
masının %30’u ve son yazılı sınavdan alınan puanın %60’ının toplamından oluşur.

Temel eğitim ve ara eğitimler yazılı sınav sonuçlarına göre; son yazılı sınavdan tam
puan alsa bile yazılı sınavlar nihai puanının yetmiş ve üzerinde olma ihtimali kalmayan hâkim
ve savcı yardımcıları, on beş gün içinde yeniden ikinci ara eğitim yazılı sınavına alınır. Bu
sınav sonucuna göre de yazılı sınavlar nihai puanının yetmiş ve üzerinde olma ihtimali kalma-
yanların, hâkim ve savcı yardımcılıklarına Adalet Bakanlığınca son verilir.
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Son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanı en az yetmiş olmayanlar, en geç
iki ay içinde yeniden son yazılı sınava alınır. Bu sınav sonucuna göre de başarılı olamayanlar
hakkında onaltıncı fıkra hükümleri uygulanır.

Hâkim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı sayılmak için yazılı sınavlar nihai puanı-
nın %50’si, sözlü sınav puanının %25’i ile görev ve eğitim dönemlerinde verilen puanların
aritmetik ortalamasının %25’inin toplamının en az yetmiş olması şarttır.

Yazılı sınavlar; hâkim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından Türkiye Adalet
Akademisi Başkanınca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan yazılı sınav ku-
rulu tarafından yapılır.

Sözlü sınav; Türkiye Adalet Akademisi Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Baş-
kanı ve Personel Genel Müdürü ile hâkim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından ilgili
bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından
yapılır.

Hâkim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı olamayanlar, talepleri hâlinde Adalet Ba-
kanlığınca merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir,
aksi hâlde bunların hâkim ve savcı yardımcılığına Adalet Bakanlığınca son verilir.

Hâkim ve savcı yardımcılığı süresini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile bu süreyi
tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra hâkim ve savcı yardımcılığı süresi kadar çalışma-
dan görevden ayrılanlar, bu süre zarfında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her
türlü ödemenin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek
zorundadırlar.

Hâkim ve savcı yardımcılığı dönemleri, hâkim ve savcı yardımcılarının hâkimliğe veya
Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılması, görev yerlerinin tespiti, eğitici hâkim ve
savcıların belirlenmesi ve görevleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Hâ-
kimler ve Savcılar Kurulunun görüşü; görev döneminin Yargıtay ve Danıştayda geçirilmesine
ilişkin hususlar ise Yargıtay ve Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca çı-
karılacak yönetmelikle; eğitimlerin uygulama esasları ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin hu-
suslar Türkiye Adalet Akademisince çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2- 2802 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Hâkim ve savcı yardımcısının görev ve yetkileri:
MADDE 10/A- Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcısının mahkemedeki görev-

leri şunlardır:
a) Hâkim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hâkime sunmak.
b) Duruşma ve keşif işlemlerinde hâkime yardımcı olmak.
c) Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hâkime sunulmadan önce kontrol etmek.
d) Tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamak.
e) Ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmak.
f) Hâkimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.
g) Mevzuatta belirtilen diğer görevler ile hâkim tarafından verilen benzeri görevleri ye-

rine getirmek.
Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcısının Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri

şunlardır:
a) Savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak.
b) Soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde

savcıya yardımcı olmak.
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c) Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek.
d) Soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında

kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak.
e) Her türlü yazışma taslağını hazırlamak.
f) Savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.
g) Mevzuatta belirtilen diğer görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri ye-

rine getirmek.
Münhasıran hâkim veya savcı tarafından yapılması gereken iş ve işlemler, hâkim ve

savcı yardımcısı tarafından yapılamaz.
Hâkim ve savcı yardımcısının yetiştirilmesi ve mesleki deneyim ve beceri kazanması

amacıyla gerekli görülen uygulamalar, hâkim ve savcının nezaretinde yaptırılabilir.
Hâkim ve savcı yardımcılarının görev yaptığı yargı mercilerinde çalışan personel, gö-

revleriyle ilgili olarak hâkim ve savcı yardımcılarına karşı sorumludur.
Hâkim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki görev ve yetkileri ile çalışma usul

ve esasları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Yargıtay ve Danıştay ile Hâ-
kimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle dü-
zenlenir.”

MADDE 3- 2802 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hâkim ve savcı yardımcıları hakkında düzenlenecek formlar:
MADDE 11- Her hâkim ve savcı yardımcısı hakkında; eğitim dönemlerinde Türkiye

Adalet Akademisinin ilgili daire başkanı; görev döneminde ise eğitici hâkim ve savcı, Yargıtay
ve Danıştayda ilgisine göre daire başkanı veya savcı tarafından yüz puan üzerinden değerlen-
dirme formu düzenlenir. Bu form düzenlenirken hâkim ve savcı yardımcısının vazifesini yap-
makta gösterdiği kabiliyet ve başarı, görevine bağlılığı ve ahlaki gidişi ile iletişim becerisi ve
stres yönetimi kabiliyetine dair hususlar dikkate alınır. Müfettiş maiyetinde görev yapılması
durumunda müfettiş, Anayasa Mahkemesinde görev yapılması durumunda ise bölüm başkanı
tarafından hâkim ve savcı yardımcısı hakkında değerlendirme formu düzenlenir.

Düzenlenecek formlar Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere ilgisine göre adalet ko-
misyonu başkanlığı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Birinci Başkanlığı ve Danış-
tay Başkanlığına verilir.

Değerlendirme formunun şekli ve içeriği ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar yüksek mahkemeler ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin
görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 4- 2802 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mes-
lek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde” ibaresi “Hâkim ve savcı
yardımcılığı süresi sonunda” şeklinde ve “adayların” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcılarının”
şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “adayların,” ibaresi “hâkim ve savcı yardım-
cılarının,” şeklinde, “adlî yargı adayları” ibaresi “adlî yargı hâkim ve savcı yardımcıları” şek-
linde, “idarî yargı adayları” ibaresi “idarî yargı hâkim yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş;
maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; mevcut üçüncü fık-
rasında yer alan “adaylığa” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcılığına” şeklinde ve mevcut dör-
düncü fıkrasında yer alan “hâkim adaylığında” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcılığında” şek-
linde değiştirilmiştir.

“Hâkim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı olanlardan sıralamada ilk üçe girenler
ad çekmeye dâhil edilmez ve listeden seçim yaparlar.”
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MADDE 5- 2802 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “adaylarının 4954 sayılı Kanunda belirtilen staj dönem-
lerini aşan adaylık süreleri,” ibaresi “yardımcılarının yardımcılık süresini aşan süreleri,” şek-
linde değiştirilmiştir.

“g) En az üç meslek içi eğitim programına katılmış olmak,”
MADDE 6- 2802 sayılı Kanuna 101 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Teftiş programı:
MADDE 101/A- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu ile Adalet Bakanlığı Teftiş

Kurulunun teftiş programları, en geç iki yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde dü-
zenlenir ve uygulanır. Yıllık teftiş programları, her yıl ocak ayının en geç ikinci haftası sonuna
kadar ilan edilir.”

MADDE 7- 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında
yer alan “adaylarına” ibareleri “yardımcılarına” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu ek tazminat, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kuru-
lunda fiilen görev yapan müfettişlere (30.000) gösterge rakamı üzerinden ödenir.”

MADDE 8- 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 22- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girip hâkim adaylığına atanma süreci tamam-

lanmayanlar,
b) Hâkim adaylığına atanmış olup henüz mesleğe kabulü yapılmayanlar,
hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla hâkim ve savcı yardımcılığına ilişkin yapılan

değişikliklerden önceki hükümler uygulanmaya devam olunur. Ancak 13 üncü maddenin bu
maddeyi ihdas eden Kanunla eklenen üçüncü fıkra hükmü, bu fıkra kapsamında olanlar hak-
kında da uygulanır.

Kanunlardaki hâkim ve savcı yardımcılığına ilişkin hükümler, mesleğe hâkim adaylı-
ğından kabul edilmiş olanlar bakımından, hâkim adaylığı olarak anlaşılır ve uygulanır.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 32 nci maddenin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi,
bu bendin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla birinci ve ikinci derecede bulunan hâkim ve savcılar
hakkında uygulanmaz.”

MADDE 9- 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 28 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- Atanma veya nakil talebinde bulunan başvuru sahiplerinin vazgeçme ta-
lepleri, 22 nci maddeye göre yapılan ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına
fiziki olarak teslim edilmesi veya elektronik ortamda iletilmesi kaydıyla, atama işleminde de-
ğerlendirilir; aksi hâlde vazgeçme talebi dikkate alınmaz.”

MADDE 10- 1512 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin başlığı “Göreve başlama ve is-
tifa etmiş sayılma:” şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad-
denin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Noter sıfatı, noterliğe fiilen başlama tarihinde kazanılır. Kendi sınıfında veya yukarı
sınıfta başka bir noterliğe atanan veya nakledilen noterin, o yer noterlik sıfatı, Cumhuriyet sav-
cısının huzurunda yapılacak devir ve teslim işleminin bitmesiyle sona erer; yeni yer noterlik
sıfatı ise bu yere fiilen başlama tarihinde kazanılır. Arada geçen sürede noter sıfatı devam eder.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             28 Haziran 2022 – Sayı : 31880



Atama veya nakle ilişkin karar, Adalet Bakanlığının resmî internet sitesinde ilan edilir.
Noter, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde yeni görevine başlamak zorundadır. Haklı bir sebep
olmaksızın süresi içinde görevine başlamayan noter, noterlik mesleğinden istifa etmiş sayılır.”

MADDE 11- 1512 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep
etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh ver-
mek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak,”

MADDE 12- 1512 sayılı Kanuna 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Taşınmaz satış sözleşmesi:
MADDE 61/A- Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilir.
Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenler, taşınmaz üzerin-

deki her türlü kısıtlamaları dikkate alır ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sı-
nırlamalar ile usul ve esasları gözetir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim
sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılır. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâ-
linde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar bu sistem üzerinden talep edilir ve eksik-
likler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılır. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve
taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz
satış sözleşmesi yapılır.

Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye
numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydeder. Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu
müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanır. Satış sözleşmesi ile diğer belgeler, noter
tarafından sisteme aktarılır ve fiziki olarak arşivlenir.

Noterler, taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yaparlar.
Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel

hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmez.
Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinden yalnızca 2/7/1964 tarihli

ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün
(20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca tapu harcı alınır. Bu işlemler için 492 sayılı Kanunun
tapu harçlarına ilişkin hükümleri ve gerekli harcı tamamen almadan işlem yapan noterler hak-
kında aynı Kanunun 128 inci maddesi hükmü uygulanır.

Taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâ-
ğıtlar değerli kâğıt bedellerinden istisnadır.

Bu madde kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir
ücret alınmaz. Noter ücreti taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin
Türk lirasından fazla olamaz ve ücret tarifesinde gösterilir. Bu miktarlar, her yıl bir önceki yıla
ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından ge-
çerli olmak üzere artırılarak uygulanır.

Taşınmaz satış işlemleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye işlet-
mesine gelir kaydedilmek üzere hizmet bedeli alınır ve bu işlemler sebebiyle noterlere herhangi
bir pay veya aidat ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca çı-
karılacak yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 13- 1512 sayılı Kanunun 162 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkra”
ibaresi “birinci ve ikinci fıkralar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de
sorumludur. Bu zararın Devlet tarafından ödenmesi hâlinde Devlet, sözleşmeyi düzenleyen no-
tere rücu eder. Notere karşı açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde gö-
rülür.”

MADDE 14- 1512 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 28 inci ve 30 uncu maddelerin

değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla yapılmış olan atama ve nakil ilanları ile bunlara ilişkin iş ve işlemler hakkında uygulan-
maya devam olunur.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 60 ıncı maddede yapılan değişiklik ve eklenen 61/A
maddesi, bu maddelerde öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmî
internet sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren uygulanmaya başlanır. Bu bilişim sistemi,
1/1/2023 tarihine kadar kurulur. Cumhurbaşkanı bu süreyi altı aya kadar uzatabilir.”

MADDE 15- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 24 üncü mad-
desinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2026” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 16- 2575 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin (13) numaralı fıkrasında
yer alan “altı” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “altısı” ibareleri “dördü” şeklinde, “on iki” ibaresi “sekiz” şeklinde,
“dördü” ibareleri “ikisi” şeklinde ve “sekiz” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 2797 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “üç” ibareleri “iki” şeklinde, “iki” ibareleri “bir” şeklinde ve yedinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıldır.”
MADDE 19- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 237 nci maddesi-

nin birinci fıkrasında yer alan “üç aydan iki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla”, ikinci fıkrasında
yer alan “üçte biri” ibaresi “yarısı” ve üçüncü fıkrasında yer alan “sekizde bir” ibaresi “yarısı”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 5237 sayılı Kanunun 240 ıncı maddesinde yer alan “altı aydan iki yıla”
ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- (1) 2802 sayılı Kanunun;
a) İkinci Kısmının Birinci Bölüm başlığı “Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Dönemi” şek-

linde; 7 nci maddesinin başlığı “Hâkim ve savcı yardımcılığı:” şeklinde, birinci fıkrasında yer
alan “Adaylık” ibaresi “Hâkim ve savcı yardımcılığı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan
“Adaylar,” ibaresi “Hâkim ve savcı yardımcıları,” şeklinde,

b) 8 inci maddesinin başlığı “Hâkim ve savcı yardımcılarının nitelikleri:” şeklinde; bi-
rinci fıkrasında yer alan “Adaylığa atanabilmek” ibaresi “Hâkim ve savcı yardımcılığına ata-
nabilmek” şeklinde; aynı fıkranın (c) bendinin birinci paragrafında yer alan “adayları” ibaresi
“hâkim ve savcı yardımcıları”; ikinci paragrafında yer alan “adayları” ve “adaylar” ibareleri
“hâkim yardımcıları” şeklinde ve “aday” ibaresi “hâkim yardımcısı” şeklinde ve aynı fıkranın
(k) bendinde yer alan “adaylığa” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcılığına” şeklinde,
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c) 9 uncu maddesinin başlığı “Hâkim ve savcı yardımcılığına atama:” şeklinde, birinci
fıkrasında yer alan “aday” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcısı” şeklinde ve ikinci fıkrasında
yer alan “adaylığa” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcılığına” şeklinde,

ç) 12 nci maddesinin başlığında yer alan “Adaylık” ibaresi “Hâkim ve savcı yardımcı-
lığı” şeklinde; birinci fıkrasında yer alan “Adayın;” ibaresi “Hâkim ve savcı yardımcısının;”
şeklinde, “adaylığına” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcılığına” şeklinde; birinci fıkrasının (a)
ve (b) bentlerinde yer alan “Adaylığa” ibareleri “Hâkim ve savcı yardımcılığına”, (c) bendinde
yer alan “Adaylık” ibaresi “Hâkim ve savcı yardımcılığı” şeklinde; ikinci fıkrasında yer alan
“adaylıklarına” ve “adaylığa” ibareleri “hâkim ve savcı yardımcılığına” şeklinde,

d) 15 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “adaylığa” ibareleri
“hâkim ve savcı yardımcılığına” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “meslek öncesi eği-
tim sonu yazılı sınav puanı” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcılığı sonu başarı puanı” şeklinde,

e) 31 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Aday” ibaresi “Hâkim ve savcı yar-
dımcısı” şeklinde,

f) 109 uncu maddesinin başlığında yer alan “Adaylıktan” ibaresi “Hâkim ve savcı yar-
dımcılığından” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “hakim adaylığından” ibaresi “hâkim ve
savcı yardımcılığından” şeklinde,

g) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adaylığına” ibaresi “yardımcılığına”
şeklinde,

değiştirilmiştir.
(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 41 inci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “hâkim adaylığı” ibaresi “hâkim ve savcı yardımcılığı” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 227 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “mahkemesinde staj yapmakta olan hâkim ve” ibaresi “hâkim ve
savcı yardımcıları ile mahkemesinde staj yapmakta olan” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “adayları” ibaresi “yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 9 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “adaylarını” ibaresi “yardımcılarını” şeklinde
değiştirilmiştir.

(6) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunun 73/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hâkim adayları” iba-
resi “Hâkim ve savcı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesi ile 2802 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkra,

5 inci maddesi ile 2802 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi,
6 ncı maddesi, 7 nci maddesi ile 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin altıncı fıkrasına ek-
lenen cümle, 8 inci maddesi ile 2802 sayılı Kanuna eklenen geçici 22 nci maddenin üçüncü
fıkrası ve 9 ila 20 nci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 23- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27/6/2022
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YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/5/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden
Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fık-
ralar eklenmiştir.

“(4) Maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi gerçek/tüzel kişi veya kişilerin,
ruhsat birleştirme taahhütnamesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediğinin ve bu ne-
denle ilgili bölgede madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülemediğinin maden
bölgesi komisyonu tarafından yapılan bildirim üzerine Genel Müdürlükçe tespit edilmesi ha-
linde proje ve plana göre üretim yapılması planlanan alanlara ilişkin ilgili mevzuat uyarınca
alınması gerekli tüm izinlere yönelik başvuruların ve üretim yapılması planlanan alan ile sınırlı
olarak irtifak, intifa hakkı tesis edilmesine veya kamulaştırma yapılmasına ilişkin başvuruların
yapılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi için yeni ruhsat sahibi şirkete Genel Müdürlükçe
üç aylık süre verilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen başvurulara ve başvuru sonrasındaki işlemlere ilişkin
gerekli tüm bedellerin süresi içerisinde; maden bölgesi ilan edilmeden önceki ilgili ruhsat sahibi
kişi veya kişiler tarafından ödenmesi ya da şirketlerin ortaklık payından karşılanması zorunlu-
dur. Bu bedellerin belirtilen şekilde ödenmemesi ya da ortaklık payından karşılanmaması/kar-
şılanamaması veya dördüncü fıkrada belirtilen sürede gerekli başvuruların yapılmaması halinde
ilgili bölge ruhsatı ilave süre verilmeksizin iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha konumuna
getirilir.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yeni ruhsat sahibi şirketin ortaklık pay-
larından kaynaklanan problemler nedeniyle yerine getirilmediğinin Genel Müdürlükçe tespit
edilmesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilmeksizin yeni ruhsat sahibi şirketin ortaklık pay-
ları, madencilik faaliyetlerine ilişkin tüm maliyetler ve rezerv miktarları, yeni kurulan ortaklık
yapısı içerisinde yer alan şirketlerin maden bölgesinde daha önce yapılan üretimler ve üretim-
lere bağlı olarak ortaklar arasında dağıtılan gelirleri dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından
yeniden belirlenir. Belirlenen yeni ortaklık paylarına yönelik gerekli hukuki işlemlerin ve mali
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeni ruhsat sahibi kişi veya kişiler ile maden bölgesi
ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi kişi veya kişilere Genel Müdürlükçe altı aylık süre verilir.
Verilen altı aylık süre içerisinde gerekli hukuki işlemler ve mali yükümlükler yerine getirilmez
ise ruhsat birleştirme taahhütnamesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nede-
niyle proje ve plana göre madencilik faaliyetlerinin yürütülemediği Genel Müdürlükçe tespit
edilen bölgeler, bölge ruhsatından taksir edilerek yeni ruhsat sahibi kişi veya kişiler ile maden
bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi kişi veya kişilere ortaklık paylarının ve ortaklara
ilişkin yükümlülüklerin belirlenmesine yönelik gerekli davanın/davaların açılması için altı aylık
ilave süre verilir. Mezkûr kişilerce, süresi içerisinde belirtilen davanın/davaların açılarak Genel
Müdürlüğe bildirilmesi ve kesinleşmesi beklenmeksizin davaların neticesine göre işlem tesis
edilmesi zorunludur. Bu altı aylık süre içerisinde belirtilen davanın/davaların açılarak Genel
Müdürlüğe bildirilmemesi veya açılan davaların neticesine göre ivedi şekilde gerekli işlemlerin
tesis edilmemesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha konumuna
getirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İn-
celemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “on” ibareleri “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin veril-

mesinden itibaren en geç on beş gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye
başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir. İlgili bi-
rim, incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla beş gün
ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir. 

(2) Vergi incelemesine, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenle-
necek “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile başlanır. İncelemeye Başlama Bildiriminin bir örneği
nezdinde inceleme yapılana, bir örneği vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın bağlı bulunduğu
inceleme ve denetim birimine, bir örneği ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

(3) İncelemeye başlama tarihi, incelemeye başlama bildiriminin düzenlendiği tarihtir.
(4) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aramaya ilişkin hükümleri saklıdır.
(5) Vergi incelemesine başlanılmasına ilişkin diğer hususlar, vergi incelemesi yapmaya

yetkili olanların bağlı bulundukları birimler tarafından belirlenir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10- (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar yanlarında memuriyet sı-

fatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir kimlik bulundururlar ve gittikleri
yerde işe başlamadan evvel bu kimliği ilgililere gösterirler.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığında yer alan “tutanağının”
ibaresi “bildiriminin” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “tutana-
ğında” ibaresi “bildiriminde” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (a), (e) ve (f) bentleri aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İnceleme yapılanın kimlik bilgileri, unvanı, adresi,”
“e) Vergi türü,
f) Bildirimin düzenlenme tarihi ve vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların imzası,”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş
ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(4) Mükelleflerin, Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve bel-
geleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanmak suretiyle elektronik ortamda ibraz et-
mesi esastır.”

“(5) Mükellefin işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresi
ile inceleme görevi verilenin çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde, defter ve belgeler
mükellefin işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresinin bulunduğu
ildeki dairede teslim alınır. Mükellefin talebi halinde defter ve belgeler inceleme görevi veri-
lenin sürekli çalışma yerindeki dairede de teslim alınabilir. Bu fıkranın uygulanmasında dör-
düncü fıkra hükmü saklıdır.

(6) Nezdinde inceleme yapılacak olanla temas kurulamaması veya ilgili ile temas ku-
rulmasına rağmen verilen sürede defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gibi hallerde inceleme,
ilgilinin vergi dairesindeki dosyasında yer alan belgeler, elektronik ortamda tutulmasına izin
verilen veriler ve diğer kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve belgeler ile varsa Başkanlığın
risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülür.”
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MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13- (1) Vergi incelemeleri esas itibarıyla dairede yapılır.
(2) İncelemeye tabi olanın defter ve belgelerini ibraz etmesi kendisinden yazılı olarak

istenir.
(3) İstenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler,

bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve belgelerini daireye
getirmeleri için uygun bir süre verilir.

(4) İncelemenin dairede yapılması, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından
incelemeye tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve çalışmalarda bulunmasına engel değildir.

(5) Mükellef ve vergi sorumlusunun yazılı olarak talepte bulunması ve iş yerinin müsait
olduğunun tespit edilmesi halinde, inceleme iş yerinde de yapılabilir.” 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(3) İncelemenin dairede yapıldığı durumlarda, nezdinde inceleme yapılanın işyeri ad-
resi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresi ile vergi incelemesi yapmaya yet-
kili olanın çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde tutanaklar, nezdinde inceleme yapı-
lanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresinin bulunduğu ildeki
dairede imza edilir. Nezdinde inceleme yapılanın talep etmesi halinde tutanaklar vergi incele-
mesi yapmaya yetkili olanın sürekli çalışma yerindeki dairede de imzalanabilir. Düzenlenen
tutanakların birer nüshasının tutanakları imza edenlere verilmesi zorunludur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Şu kadar ki, Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter
ve belgeler, ilgili rapor değerlendirme komisyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesini
müteakip en geç otuz gün içerisinde sistemden silinir.” 

MADDE 9- Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN
İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN GAZ VE PARTİKÜL HALİNDEKİ 

KİRLETİCİ EMİSYON SINIRLARI VE TİP ONAYI İLE İLGİLİ 
GEREKLİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

(2016/1628/AB)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül
Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik
(2016/1628/AB)’in geçici 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(4) 97/68/AT Yönetmeliği kapsamına girmeyen motorların piyasaya arzına, Ek III’te
belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar yürürlükteki mevzuata dayanılarak devam edilebilir.
Bununla beraber, Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen bu motorların ta-
kıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 31/3/2023 tarihine
kadar izin verilir.

(5) Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen üçüncü fıkra kapsamın-
daki tip onaylı motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya
arzına 31/3/2023 tarihine kadar izin verilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Borsa: Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem
sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir” iba-
resi “iki” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “Birinci fıkranın” ibaresinden sonra gelmek
üzere “(b),” ibaresi eklenmiştir.

“j) Prim ve indirim tarifesinin Bakanlık onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulu
kararı ile bu tarifenin uygunluğuna ilişkin Borsadan alınan görüş,

k) Elektronik ürün senetlerini oluşturmaya yetkili kişilerin ad ve soyadlarının tescil ve
ilan edildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Teminat tutarı, her yıl Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık dönemleri için Bakan-
lıkça onaylanan lisanslı depo teminat tarifesi ile belirlenir. Lisanslı depo teminat tarifesinde;
Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün grubu bazında, ilgili dönemin başladığı aydan bir önceki
ayda Borsada işlem miktarı en çok olan ürün tür ve sınıfının ortalama fiyatı esas alınır. Borsa
ortalama fiyatının tespit edilemediği veya Bakanlıkça gerekli görülen diğer durumlarda, Ba-
kanlık ilgili ürünün lisanslı depolarda depolanan türleri için yurt içi ve/veya yurt dışı referans
borsa veya borsalarda oluşmuş ortalama fiyatlarını Borsadan ister ve bu fiyatı esas alır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il sı-
nırları dışında olması” ibaresi “adreste olmaması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bor-
saca” ibaresi “ticaret borsalarınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fire oranları, Bakanlıkça lisanslı depo fire tarifesi ile belirlenir ve bu tarife Bakanlık in-
ternet sitesinde yayımlanır. Fire tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar tarifede gösterilir.

(3) Ürün senedinin satıldığı güne kadar fire tarifesine göre hesaplanan fire tutarları,
borsa veya takas hizmetlerini sunan yetkili kuruluş veya işleme aracılık eden kuruluş tarafından
satış bedelinden kesilerek izleyen ilk beş iş gününde ilgili lisanslı depo işletmesinin hesabına
aktarılır. Ürünün lisanslı depodan teslimi sırasında fire tarifesine göre hesaplanan ancak önce-
den mahsup edilmemiş fire miktarı, lisanslı depo işletmesince ürün miktarından düşülerek ürün
teslim edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bozulan, zayi olan, nitelik kaybına uğrayan ya da fire miktarı fire tarifesinde be-
lirlenen sınırları aşan ürünün bedeli sigorta kapsamında ödenemiyorsa, mudinin yazılı başvu-
rusu üzerine lisanslı depo işletmesi, aynı nitelik ve miktardaki ürünü başvuru tarihinden itibaren
en geç yedi iş günü içinde temin ederek teslim eder ya da aynı tür ve sınıftaki ürünün başvuru
tarihinden önceki son beş işlem gününde Borsada oluşmuş fiyatlarının ağırlıklı ortalaması, bu
tarihlerde fiyat oluşmamış ise, başvuru tarihinden önceki son otuz gün içinde Borsada oluşmuş
fiyatlarının ağırlıklı ortalaması esas alınmak üzere hesaplanacak bedelin % 5 üzerindeki bir
tutarı öder. Bu durumda, ilgili ürüne ilişkin ürün senedi iptal edilir ve ürün lisanslı depodan çı-
karılır. Borsada fiyatın oluşmadığı veya Bakanlıkça gerekli görülen hallerde esas alınacak fiyat,
Bakanlıkça belirlenecek usulle tespit edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ürün
senetlerinin” ibaresi “ürünün” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer
alan “borsada” ibaresi ile üçüncü cümlesinde yer alan “borsada” ve “ve borsaya” ibareleri yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasına “yetkili kuruluş” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya işleme aracılık eden kuruluş” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasının son cümlesi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“(1) Lisanslı depo ücret tarifesi Bakanlıkça onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanır ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu tarife Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan yıllık üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin ortalaması oranında her yıl ocak
ayında güncellenir. Bakanlık bu oranı yarısına kadar azaltmaya ve faaliyet konusu hububat, bak-
lagiller ve yağlı tohumlar dışında olan lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini piyasa koşul-
larını ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak farklı oranda güncellemeye yetkilidir.”

“(5) Yeni ücret tarifesi, tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra depolanan ürünler ve
yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden önce depolanıp tarifenin yürürlük tarihinden sonra Bor-
sada alım satıma konu olan ürünler için geçerli olur. Bu durumda, ürünün Borsada alım satıma
konu olduğu tarihe kadar eski ücret tarifesi, bu tarihten itibaren ise yeni ücret tarifesi uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “maddede belirtilen” ibaresi “maddenin ikinci fıkrasının (g) ve
(ğ) bentlerindeki şartlar hariç olmak üzere anılan fıkradaki” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendine
aşağıdaki alt bent eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) veya (ğ) bentlerindeki şartları yerine getir-
memek.”

“(5) Lisanslı depo işletmesi, lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda
derhal mudilere bir ihtar göndererek durumu bildirir. Söz konusu bildirimin yapıldığı tarihten
itibaren otuz günlük süre geçmeden depolama hizmetlerine son verilemez. Lisanslı depo işlet-
mesi, bu süre içinde başvuran mudilerin ödemesi gereken depolama ücretini tahsil ettikten
sonra ürünleri mudiye teslim eder. Mudiye ihtar gönderilme tarihinden itibaren altmış gün için-
de geri alınmayan ürünler için 33 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görev ya-

pan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra teşki-

latında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet
memurları hakkında uygulanır. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 6/11/2012 tarihli ve 28459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaş-

tırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük 
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. 
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı

Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(3) Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına

gelen nakit kâr payları Takasbank tarafından hazırlanacak ve Kurulca onaylanacak esaslara gö-

re, Takasbank tarafından nemalandırılır ve elde edilen nemalar ilgili hak sahiplerinin hesapla-

rına oransal olarak dağıtılır. Takasbank, MKK ve YTM için 28/A maddesinin üçüncü fıkrası

çerçevesinde ücret belirlenmesi durumunda bu ücretler müşteri hesabındaki nemalardan kar-

şılanır. Takasbank ve MKK nezdinde tutulan sermaye piyasası araçlarının bedelsiz sermaye

artırımlarına katılımı Takasbank ve MKK tarafından yerine getirilir. Nakit kâr payı dağıtımla-

rında, kâr payı bedelleri MKK nezdindeki kayıtlar dikkate alınarak, hak sahiplerinin Takas-

bank’ta yer alan hesaplarına aktarılır.”

“(5) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların gerek Takasbank gerekse MKK nez-

dindeki hesaplara emaneten devredilmesine ilişkin olarak hesap tanımlamalarının yapılması,

yatırım kuruluşlarına ve YTM’ye bildirilmesi, Takasbank, MKK ve YTM için 28/A maddesinin

üçüncü fıkrasına göre ücret belirlenmesi durumunda bu ücretlerin hak sahibinin hesabındaki

nemalardan karşılanmak suretiyle ödenmesi, hesaplardaki emanet ve alacakların YTM’ye ra-

porlanması, YTM’nin iade ve diğer taleplerinin yerine getirilmesine yönelik işlemler Takasbank

tarafından yürütülür.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM’ye devri, yönetilmesi, saklan-

ması, nemalandırılması, bunlarla ilgili taleplerin yerine getirilmesi ve hak sahiplerine iadesi

kapsamında MKK ve Takasbank tarafından yürütülen hizmetler için YTM tarafından herhangi

bir ücret ödenmez. MKK, Takasbank ve YTM tarafından üstlenilen iş ve işlemler nedeniyle

katlanılan masrafları karşılayacak oranda, hak sahiplerine ait nemalardan kesinti yapılarak ücret

alınması Kurul onayına tabidir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut emanet ve alacakların nemalandırılmasına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Takasbank tara-

fından elde edilmiş olan nemalar hakkında da 27 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygula-

nır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/4)

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 27/6/2022 tarihli ve 5753 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-
ması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları
yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve
kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/6/2022 tarihli ve 5753 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hak-
kında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3- (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında kar-
şılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eş-
yayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi
ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayiciler tarafından bu Tebliğin yü-
rürlük tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde
(www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş”
bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” kısmından elektronik imza ile baş-
vuru yapılır. Başvuru süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak tamamlanmayan başvurular de-
ğerlendirmeye alınmaz. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-
mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21)
çerçevesinde yapılır. 

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge
İşlemleri (İthalatBİS)” sayfasında bulunan “Başvuru Belge İşlemleri (İthalatBİS)” ana başlığı
altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)”,
Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup başvu-
ruya eklenmesi gereken Ek-3’te yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yük-
lenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru ta-
mamlanır. 

(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir baş-
vuru yapması gerekmektedir.

Dağıtım
MADDE 4- (1) Tarife kontenjanı, talep toplama yöntemi ile, talep toplama döneminde

başvuru yapılmaması veya yeterli miktarda yapılmaması nedeniyle tarife kontenjanı kalması
durumunda ise, kalan miktar başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı mik-
tarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(3) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından
daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru tarih ve sayısı, toplam talep miktarı,
fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve ön-
ceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları
kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(4) İlk gelen ilk alır yöntemiyle yapılan dağıtım kapsamında, bir ithal lisansında veri-
lebilecek tarife kontenjanı miktarı toplam kalan tarife kontenjanlarının %10’unu geçemez. 
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(5) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru
sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş ol-
ması gerekir.

(6) Tarife kontenjanlarının başvuru yapılabilecek kalan miktarları İthalat Belge İşlemleri
(İthalatBİS) sisteminde yetkili kullanıcılarca görülebilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 5- (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük
idaresince aranır. 

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak dü-
zenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat
Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası
ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-
nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. 

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-
posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim
üzerine ithalatçı tarafından 5 iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İt-
halat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-
best dolaşıma girebilir. 

İthal lisanslarının süresi
MADDE 6- (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

geçerlidir. 
İthal lisansı devri
MADDE 7- (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının revizesi
MADDE 8- (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı dü-
zenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvu-
rulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)
sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve
ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla

ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından gi-
derilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda su-
nulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki
MADDE 10- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat
Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve diğer il-

gili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

 
 7470 

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

 
 7486 
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Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7511 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ 

SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Bayramiç OİM  

İhale Tarihi : 07/07/2022 // İhale Saati: 10:00 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No

: 
Şefliği Cinsi 

Bölme 

No 

Parti 

No 
Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL)

Geçici 

Teminat (TL)

1 KAZDAĞI 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

7 521 6490 5.281,375 943,00 149.410,00 

2 KAZDAĞI 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

8 522 5607 5.232,319 1.084,00 170.155,00 

TOPLAM: 2 12097 10.513,694 2.027,00 319.565,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR550001000077094996885001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 773 11 03( 2313 – 2332 )-- 0535 697 6135– ALİ ÇAĞDAŞ FELEK 

    7548/2-1 
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MAMUL (PAKETLİ) ÇAY NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden (İyidere/Rize), 

İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 65.000 adet palet Mamul (paketli) çay nakliye hizmeti %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 

Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır. 

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 19.07.2022 günü saat 15.00’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 15.00’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- İstekliler, şartname konusu nakliye hizmet alım işinin tamamı için teklifte 

bulunabilecekleri gibi her bir pazarlama bölge müdürlüğüne/pazarlama ve üretim bölge 

müdürlüğüne taşınacak paketli çayın en az %5’i oranında teklif vermek koşulu ile kısmi teklif 

verebilirler.  

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

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.  

    7405/1-1 

—— • —— 
MAMUL (PAKETLİ) ÇAY NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden (İyidere/Rize), 

İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 130.000 adet palet Mamul (paketli) çay nakliye hizmeti 

%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 19.07.2022 günü saat 14.30’a 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 14.30’da açılacaktır. 
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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- İstekliler, şartname konusu nakliye hizmet alım işinin tamamı için teklifte 

bulunabilecekleri gibi her bir pazarlama bölge müdürlüğüne/pazarlama ve üretim bölge 

müdürlüğüne taşınacak paketli çayın en az %5’i oranında teklif vermek koşulu ile kısmi teklif 

verebilirler.  

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

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.  

    7406/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından: 

İhale Tarihi : 19/07/2022 

İhale Saati : 10:00 

İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu  

İşin Adı : Bursa İli Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi 1960 ada 13 sayılı 

taşınmazın satışı işi 

Yüzölçümü : 1.054,00 m2 

Tahmini Bedeli : 8.000.000,00 TL (KDV İstisna) 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kapalı teklif usulü 

Geçici Teminatı : 240.000,00 TL 

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, ihale tarih ve saatine kadar Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir.  

1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi 

2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı 

3- Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekile ait T.C. kimlik kartının 

ibrazı 

4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi 

5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi 

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat  

7- Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair ihale ilanından sonra düzenlenmiş belge 

8- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge 

9- Teklif Mektubu 

      7195/1-1 
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28 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kocaeli Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı “28 Kalem 

Kırtasiye Malzemesi” Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç 

listesine ve teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Teknik şartnameler ile sair ihale evraklarının 

çıktısı alınabilmekte olup Bölge Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. 

Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00.-TL) Bölge 

Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ 

ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, 

dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ile ihale dokümanlarının 

aynen kabul edildiğini belirten yazı, KEP beyan formu ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 06.07.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğümüzde 

bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile 

postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. Zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

6- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    7547/1-1 
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4 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden: 

 
 7568/1-1 
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1 ADET SOĞUTUCU ÜNİTESİ BAKIMI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

1 Adet Soğutucu Ünitesi Bakımı 4734 sayılı KİK sayılı 3-g istisna kapsamında kapalı 

zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/652095  

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 Bolvadin/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr  

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Soğutucu Ünitesi Bakımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati : 07 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 150,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen  saate  kadar  kapalı  zarf  içindeki  teklif  mektuplarını  AAF   

İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    7498/1-1 
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MELAS SATILACAKTIR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda mevcut evsafı bozuk melasın satışı ve melas tankının temizliği Türkiye 

Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde kapalı teklif ve açık artırma suretiyle 

ihale edilecektir. 

1-İdarenin  

a) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. km Merkez/Ağrı 

b) Telefon ve Faks numarası : 0 472 215 38 45 / 0 472 215 46 23 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Evsafı bozuk ve kristalize olmuş yaklaşık 500 ton  (±%10 

toleranslı) melasın satışı ve 2 adet 5.000 m³’ lük melas 

tankının temizliği işidir. 

b) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : 30 (otuz) iş günü içinde işin tamamlanması gerekmektedir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06.07.2022 Çarşamba günü, Saat: 14:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; Belgelerin aslı veya noter tasdikli 

suretleri verilecektir. İsteklilerin tebligat için adres beyanı, iletişim bilgilerini de içeren teklif 

zarfına ekleyecekleri belgeler ise şunlardır. 

a- Teklif mektubu 

b- İmza Sirküleri 

c- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesi 

d- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği 

e- Kayıtlı olduğu Meslek Odası veya Ticaret Odası Belgesi  

f- Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi 

g- Taahhütname 

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 236 TL 

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

almaları zorunludur. 

6- Teklifler Ağrı Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilecektir. 

İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) 

gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Teklife yetkili kişilerin bulunmaması halinde verilen ilk teklifler İhale 

Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    7430/1-1 
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SERAMİK RASCHİNG HALKASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Seramik Rasching Halkası Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2022/646029 

1-İdarenin; 

a) Adresi  : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Cad. 

No: 2 Merkez/BURDUR 

b) Telefon Numarası  : 0248 233 19 35 - 36 

c) Faks Numarası  : 0248 233 12 67 

2-İhale konusu malın; 

a) Adı  : Seramik Rasching Halkası Temini 

b) Niteliği ve Miktarı  : 2022-2023 yılı kampanya döneminde ham 

fabrika tephir istasyonunda kullanılmak üzere 

4.000 kg “seramik rasching halkası” temin 

edilecektir. Detaylar Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir. 

3-İhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

4-İhale dokümanın görülmesi ve temini  :  

a)İhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c)İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 150,00 TL. (KDV Dahil) 

5-İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a)Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi  : 18/07/2022  

d) İhale (son teklif verme) saati  : 14:30 

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- Teklifler 18/07/2022 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (18/07/2022 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. 

9-Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7528/1-1 
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20 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimliğinden: 

20 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI mal alımı 21/02/2013 tarihli ve 6428 

sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve 

Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun 3. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 

a) Adı : T.C.Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr.İsmail 

Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Sağlık 

Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 

b) Adresi : İstiklal Mahallesi Yemen Sokak No: 13 a 

Süleymanpaşa TEKİRDAĞ 

c) Telefon ve faks numarası : 2822040900 – Dahili: 10451 

ç) Elektronik posta adresi :  tekirdagsh.salma@saglik.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 

    e-imza kullanılarak indirilebileceği 

    internet sayfası : https:// https://tekirdagsehir.saglik.gov.tr/ 

2- İhale konusu mal alımın 

a) Adı : 20 Kalem Mefruşat Malzemesi Alımı 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 6428 sayılı Kanuna göre Açık İhale Usulü ile 

ihale edilen Muhtelif Mefruşat Malzemeleri - 

20 Kalem Mefruşat Malzemesi Alımı 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir 

Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu 

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlanacak olup, ürünlerin son teslim tarihi 

sözleşmenin imzalanmasını müteakip hemen 

başlar. Ürünlerin son teslim tarihi 

sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 

(Altmış) takvim günüdür. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe 

başlanacaktır. 

3- İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.08.2022 - 11:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

    (tekliflerin açılacağı adres) : Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir 

Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.2. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 
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5- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
5.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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, 

5.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
5.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
5.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
5.5.  
a. İstekli firmalar ürünlerin kalitesinin incelenebilmesi ve ürünlerin numuneler üzerinden 

de doğruluğunun teyidi için, numuneleri teklif dosyası ile birlikte ihale saatine kadar komisyona 
teslim etmelidirler. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası içerisinde teslim etmeyen, 
bölümlere göre eksik veya hatalı numune veren isteklilerin o bölüm için teklifleri değerlendirme 
dışı kalacaktır. 

b. Numuneler idareye tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanakta numunenin birim 
fiyat teklif cetvelindeki sıra numaraları yazılı olarak teslim edilecektir. İhale Komisyonu, ihtiyaç 
halinde (deneme yapılacağından) aynı numuneden tekrar talep edebilecektir. Numuneler ihale 
komisyonunca ihale değerlendirme süreci içinde teorik ve uygulamalı incelemesi yapılarak, 
numunelerin Teknik Şartnameye uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. 

c. Teknik Şartnameye uygun olmayan numuneler ihale dışı bırakılacaktır. 
ç. Sözleşmelerin imzalanmasına müteakip kullanılmayan numuneler 30 gün içerisinde 

firmanın isteği doğrultusunda iade edilecektir. Bu süre dahilinde alınmayan numuneler 
kullanılmak üzere ilgili depolara teslim edilecektir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye 

ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
8- İhaleye teklif verecekler, İhale dokümanını Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu 

Şehir Hastanesi veznesine 150,00-TL bedel ödemesi karşılığında Satınalma İhale Biriminden 
almalıdırlar. 

9- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Dr İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir 
Hastanesi Satınalma Birimi- İstiklal Mah. Yemen Sokak No: 13 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim 

günüdür. 
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 7452/1-1 
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KOT İŞ ELBİSESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kot İş Elbisesi Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

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

1- İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 97 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 
(Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22 
Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus @ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
Dosya No : 2231209 
İKN  : 2022 / 639273 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı -1.500 Takım  
b) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Şefliği Ambarları / ZONGULDAK  

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

ç) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 takvim 
gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit 

Caddesi No:125 / ZONGULDAK  
b) Tarih ve saati : 25.07.2022- 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  
6.1. İstekliler, teklifleri ile birlikte 1 adet numune, kumaş üreticisi firmaya ait TURKAK 

onaylı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve teknik şartnamenin 2.7. maddesinde 
belirtilen kumaşa ait tüm teknik özellikleri kapsayan akredite bir laboratuardan veya resmi bir 
kuruluştan alınan test raporu (test raporunda kumaşın markası belirtilecektir.) vereceklerdir. Kot 
iş elbisesi kumaşını başka bir firmadan temin edecekse teklifinde bu durumu beyan edecek ve 
tedarikçi firmayla yaptığı sözleşmenin aslını veya noter suretini (Sözleşmede kumaşın marka ve 
menşei ile tedarikçi firmanın isim, adres ve telefon numarası belirtilecek ve teknik şartnamenin 
2.7. maddesinde belirtilen kumaşa ait tüm teknik özelliklerin sağlanacağı taahhüt edilecektir.) 
teklifiyle birlikte verecektir. 

İstekliler kot iş elbisesini farklı bir kumaştan üretecekse yukarda belirtilen koşulları 
sağlayarak ve üretilecek kumaşa ait teknik özellikleri içeren test belgesi vererek alternatif teklifte 
bulunabilir, ancak bu teklif Kurumumuzca ayrıca değerlendirilecektir. 

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

8- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar 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: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 7365/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Balıkesir İli Susurluk Belediye Başkanlığından:  
Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi 279 Ada 7 ve 8 Parsellerin Satış İhalesi  
1- İdarenin 
a) Adresi  : Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR 
b) Telefon ve faks numarası  : 0266 865 1910 – 0266 865 2906 
2- İhale konusu işin  

Sıra  
No 

Mahalle / 
Mevkii 

/Ada/Parsel 
Niteliği Alan m² 

Satış/ 
Kiralama/ 

Takas 

Muhammen  
Bedel  
(TL) 

Geçici  
teminat 
%3 (TL) 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

1 
Sultaniye 

Mahallesi 279 
Ada 7 Parsel 

Arsa 
(Akaryakıt ve 
Servis Alanı) 

6.271,12 Satış 5.931.949,77.- 178.000,00.- 19.07.2022 11:15 

2 
Sultaniye 

Mahallesi 279 
Ada 8 Parsel 

Arsa 
(Ticaret 
Alanı) 

8.356,56 Satış 7.878.180,67.- 237.000,00.- 19.07.2022 11:30 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer  : Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.  
b) Usulü  : 2886 sayılı Kanunun 35 (a) md. Kapalı Teklif Usulü  
4- İhaleye katılmak için istenen belgeler:  
4.1. Gerçek kişiler için ikametgâh ilmühaberi, 
4.2. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Sureti, 
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname ve Yer Görme Belgesi, 
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi, 
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu, 
4.6. Geçici Teminat makbuzu, 
4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname, 
4.8. Tüzel kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, mevzuatı gereği tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası 
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.9. 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, 

4.10. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 
beyannamesi, 

4.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale dosyası eklerindeki örneğine uygun 
olarak İş Ortaklığı Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale 
üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri 
kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

4.12. 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç 
zarf, 

5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar 
ihaleye katılamazlar.  

6- Satışı yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak alınacaktır.  
7- İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir 

ve 500,00.-TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- Teklifler, 18/07/2022 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  

9- Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi 
gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan Olunur.  7462/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığından: 

 
    7519/1-1 

  



28 Haziran 2022 – Sayı : 31880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7550/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7554/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7555/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7556/1-1 

  



28 Haziran 2022 – Sayı : 31880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

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

 
 7557/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7558/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7559/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7560/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7561/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7562/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7563/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7564/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7565/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7566/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7567/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7551/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7594/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7533/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7534/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 7534/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7529/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7552/1/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7552/2/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7553/1-1 
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

24/06/2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan sözleşmeli 

personel P-1 Psikolog ilanımız aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

UNVAN 

KODU 
UNVANI ADEDİ 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
BÜTÇESİ 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

BAŞVURU KOŞULLARI 

P-1 Psikolog 1 Lisans Özel Bütçe 
KPSS 

P3 

-Psikoloji lisans mezunu olup klinik psikolojide yüksek lisans 

derecesine sahip olmak ya da psikoloji lisans mezuniyetinden 

sonra en az bir yıl psikoterapi deneyimine sahip olmak. 

-Belgelendirmek kaydı ile bir terapi yöntemiyle ilgili teori ve 

süpervizyonu içeren bir eğitim almış olmak. 

- 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış 

olmak. 

    7546/1-1 

—— • —— 
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri 

alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını 

sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite 

Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri 

gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 

(onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu  

2. YÖK formatında özgeçmiş. 

3. Yayın listesi. 

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneği. 

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program 
Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı

Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Anatomi alanında 

almış olmak. Bir yükseköğretim 

kurumunda en az beş yıl ders vermiş 

olmak. 

1 

  7524/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bölümlerine Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, 

Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde 

belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölümü 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Koşullar 

İlan Son 

Başvuru Tarihi

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

1. ‘Mimarlık’ alanında Lisans, Tezli Yüksek 

Lisans derecelerine ve ‘Mimarlık ve 

Tasarımda Bilgi Teknolojileri’ alanında 

Doktora derecesine sahip olmak; 

2. Konut çalışmaları alanında araştırma 

projesinde görev almış olmak; 

3. Web of Science ve Scopus kapsamında 

yer alan uluslararası endeksli dergilerde 

yayınlar yapmış olmak; 

4. Hesaplamalı tasarım ve dijital 

fabrikasyon alanlarında çalışmalar / 

araştırmalar yapmış olmak; 

5. Ulusal mimarlık yarışmalarında ödül 

almış olmak. 13.07.2022 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

1. Mimarlık ya da İç Mimarlık’ta Yapı 

Bilimleri 

alanında doktora derecesine sahip olmak, 

2. Tercihen doktorasını yapı kabuğu, 

malzeme ve bina enerji performansı 

alanlarında tamamlamış olmak, 

3. Web of Science ve Scopus kapsamında 

yer alan uluslararası endeksli dergilerde 

yayınlar yapmış olmak; 

4. Yurtdışında bir üniversitede misafir 

araştırmacı deneyimine sahip olmak; 

5. Minimum 5 senelik ders verme 

deneyimine sahip olmak. 
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Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

1. Bilgisayar Bilimleri alanında yurtdışından 

alınmış Doktora derecesine sahip olmak; 

2. Evrimsel Algoritmalar, Teorik Bilgisayar 

Bilimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak; 

3. Uluslararası projelerde görev almış 

olmak; 

4. H-index değeri 10’un üstünde bir yayın 

geçmişine sahip olmak. 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas. 

edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 

2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 

geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 

eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 

bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen 

bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

7. Kimlik belgesi, 

8. 1 adet fotoğraf 

    7364/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Macun Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 7338/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1409924, 

1409948, 1409872, 1409977, 1409905, 1409935, 1410535, 1410545, 1410345 YİBF nolu yapıları 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
anlaşılan Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan 
men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fatma Gülgün ÖRNEK (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25215, Oda Sicil No:29087), Nurten 
BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14493, Oda Sicil 
No:39358), Yaşar ŞENER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14364, 
Oda Sicil No:23732), 

Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 635604 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
anlaşılan Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve 
Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1769312, 1769365, 1769363, 
1769362, 1769366 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil 
No:21610),  

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1528152, 
1528080, 1528111 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Nurittin TOPUZLAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:16071, Oda Sicil No:24686), Zihni KANTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:26754, Oda Sicil No:15564), 

Fersa Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1617806, 1631707, 
1632943 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Fersa Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 
yeni iş almaktan men ve idari para cezası cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
Şule AĞIR (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67047),  

Mat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1246719, 1246725, 
1246733, 1246734, 1246738, 1246740, 1246744, 1246748, 1246755, 1246756, 1246761, 
1246762, 1246770, 1246777, 1246778, 1246780, 1246781, 1246785, 1246788, 1246790, 
1246796, 1246797, 1246805, 1246806, 1246812, 1246813, 1246816, 1246817, 1246819, 
1246820, 1246823, 1246824, 1246827, 1246828, 1246831, 1246832 YİBF nolu yapıları 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 
Mat Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanı Tuncer İRTEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:417, Oda Sicil No:2962),  

Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1036621, 
1056252, 1149026 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ülker 
MERCAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10807, Oda Sicil No:5976),  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 23.06.2022 tarihli ve 3980720 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 7497/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İbni Sina Kadim Şifa Vakfı  

VAKFEDENLER: Ünal GÜNER. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 29.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.06.2022 tarihinde tashih edilen, 

01.06.2022 tarih ve E:2021/297, K:2022/308 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında geleneklerin ve geçmişin 

bilgeliklerini günümüze hatırlatıp uyarlarken bunların bir kısmını da modern hayat ve teknolojiler 

ile halkın beden ve ruhsal sağlığı için uyumlamak ve kullanılabilir hale getirmek ve vakıf 

senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Ünal GÜNER, Salih Ahmet KOBAL, Abdülaziz ERDEMCİ, 

Mesut BUDAK. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:                  

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Bezmialem Vakfı Üniversitesine 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

    7506/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Etki Çemberleri Vakfı. 

VAKFEDENLER : İnci Aylin GEZGÜÇ, Seçil KINAY YILMAZ, Burcu ATIŞ TOPÇU, 

Çağla YAZICI. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.2022 tarihinde kesinleşen 

02.06.2022 tarihli ve E:2022/138, K:2022/291 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Çağımıza ait olan ve geleceği biçimlendireceği düşünülen yerel ve 

küresel meselelerin çözümü için sosyal etki yatırımcılığı perspektifi ile tüm ekosistem 

paydaşlarının katılacağı karşılıklı etkin, yaratıcı ve üretken bir ortam yaratmak ve senette 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000 TL.-(SeksenbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU : İnci Aylin GEZGÜÇ, Seçil KINAY YILMAZ, Burcu ATIŞ 

TOPÇU, Çağla YAZICI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden 

arta kalan mal ve haklar Mütevelli Heyetince belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa, derneğe ya da 

kamu kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    7507/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel 
İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Siyasal Bilgiler, Hukuk, 
İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar 
tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından 
giriş sınavı ile 5 (Beş) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

1. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, 
İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 80 
(Seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puan almış 75 (Yetmişbeş) kişi 
içerisinde yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir). 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 
bendinde yazılı genel şartları taşımak. 

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, 
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar 
tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak. 

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak. 
d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak. 
e) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak. 
2. GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU 
2.1. Giriş Sınavı için başvurular, 18.07.2022 tarihinden 27.07.2022 Çarşamba günü saat 

23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
(https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlanda belirtilen 
şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

2.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumludur. 

3. GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE YERİ  
3.1. Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da 

yapılacaktır. 
3.2. Giriş sınavının yazılı bölümü 22.08.2022-23.08.2022 tarihlerinde Milli Kütüphane 

salonlarında (Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:4 06490 Çankaya/ANKARA) 
yapılacaktır. 

3.3. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı 
sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı (https://www.ktb.gov.tr - 
https://teftis.ktb.gov.tr) internet adresi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
(https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 29.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve 
yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sisteminden bilgilendirme yapılacaktır. 
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Bunun dışında adaylara ayrıca elektronik ya da posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Diğer 
taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

3.4. Başvurusu kabul edilmeyenler itirazlarını yazılı olarak 03.08.2022 tarihi mesai 

bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına elden veya posta yolu ile yapabilecektir. Süresinde 

yapılmayan itirazlar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde ve 

usulüne uygun yapılan itirazlar incelenerek sonuçları 05.08.2022 tarihine kadar başvuru sistemi 

üzerinden bildirilecektir.  

3.5. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru 

bilgileri çıktısını alarak ıslak imzalı başvuru bilgileri çıktısı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. 

3.6. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda (Kariyer Kapısı Kamu 

İşe Alım ve Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr”) gönderilecek olup bizzat veya 

posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular 

işleme alınmayacaktır. 

3.7. Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, 

Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

4. YAZILI SINAV KONULARI 

Yazılı sınav aşağıda belirtilen konulardan yapılır: 

a) Ekonomi (İktisat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, 

Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi). 

b) Hukuk (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Yargı, 

Medeni Hukuk Genel Esaslar ve Ayni Haklar, Ceza Hukuku Genel Esaslar, Ticaret Hukuku 

Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Borçlar Hukuku Genel Esaslar). 

c) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, 

Kamu Borçları). 

ç) Muhasebe (Genel Muhasebe). 

d) Kompozisyon (kültür ve turizm konularına dair kompozisyon). 

e) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi). 

5. DEĞERLENDİRME 

5.1. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 (Yüz) tam puan üzerinden 

en az 50 (Elli) olmak üzere ortalama 70 (Yetmiş) puan almak gerekir. Yazılı sınavın 

değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan alanlar 

başarı sırasına konulur. Yazılı sınavda ortalama 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan alan adayların 

tamamı sözlü sınava alınacaktır. 

5.2. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği 

şekilde Bakanlığın (https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr) resmi internet sitesinde 

duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve 

saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar sınavlarına 

ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. 

5.3. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar. 

5.4. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından “Ekonomi” 

yönünden 25 (Yirmibeş) puan, “Maliye” yönünden 25 (Yirmibeş) puan, “Hukuk” yönünden 25 

(Yirmibeş) puan, “Genel Kültür” yönünden 15 (Onbeş) puan, “Zeka, kavrama, muhakeme, 
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konuşma yetenekleri ile aday hakkında resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ve tutum ve 

davranışları yönünden yapılan inceleme sonuçları”nın değerlendirmesi sonucunda 10 (On) puan 

olmak üzere yüz tam puan üzerinden not verilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Mülakatta başarılı sayılmak için, giriş sınav kurulu başkanı ve üyelerinin 100 (Yüz) tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (Yetmiş) olması şarttır. 

5.5. Adayın giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. 

Başarı sırası bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için 

yazılı ve sözlü sınavlardan 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan alınması şarttır. 

5.6. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik 

kazanır. Bu halde de eşitlik devam ediyorsa giriş sınavına esas KPSS puanı esas alınır. Başarı 

sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar aday asıl olarak belirlenir. Sınavda başarı gösterenlerin 

sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa başarı sıralamasına göre yedek aday 

belirlenebilir.  

5.7. Giriş sınavından 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro 

sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

6. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SONUÇLARA İTİRAZ 

6.1. Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği 

şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı (https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr) internet 

adresi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 

internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer 

Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

6.2. Başkanlıkça, başarılı olan adaylara giriş sınav sonucu başvuru sisteminde belirttikleri 

adreslerine yazılı olarak bildirilecektir. 

6.3. Giriş sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde 

Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, giriş sınav kurulunca itirazın yapıldığı tarihten itibaren 

en geç beş iş günü içinde incelenir. Giriş sınav kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp 

Başkanlığa sunar. Karar, tutanağın Başkanlığa sunulduğu tarihten itibaren ilgiliye yedi iş günü 

içerisinde bildirilir. 

7. DİĞER HUSUSLAR 

7.1. Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre 

yedek adaylardan atama yapılabilir.  

7.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kültür ve Turizm Bakanlığı 

sorumlu değildir. 

7.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

8. BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden temin edilebilir. 

İLETİŞİM  :  

E-Posta : https://teftis.ktb.gov.tr 

Telefon : (0312) 470 56 00 

Adres  : Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2/7 06050 Ulus-

Altındağ/ANKARA 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

    7473/1-1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık): 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir 
kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili 
şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına 
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak 
ve idareye önerilerde bulunmakla... ” görevlendirilmiştir. 

Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve 
halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın 
avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki 
Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet 
kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, 
hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin 
oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 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 (b) fıkrası 
hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi 
Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

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

NİTELİK 
KODU 

UNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

KG 01 

Koruma 
ve 

Güvenlik 
Görevlisi 

1 Erkek Ön lisans 
KPSS 
P93 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan 
şartları taşıyor olmak, 
-İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, 
Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve 
Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
(silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına 
sahip olmak, 
-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta 
sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, 
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık 
alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, 
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik 
hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, 
körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, 
uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller 
bulunmamak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-
P93) en az 60 puan almış olmak, 
-167 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun 
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki 
fark 15 den fazla, 15 den az olmamak (Örneğin;180 cm 
boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95 den fazla, 
80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.) 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış,  
35 yaşından gün almamış olmak. 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 28 Haziran 2022 – Sayı : 31880 

 

A)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

b) 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, 

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 

(bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya 

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek 

taraflı feshetmemiş olmak. 

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili 

engeli bulunmamak, 

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 

B)BAŞVURU İŞLEMLERİ  

Başvurular 28 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve 8 Temmuz 2022 

tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. İlgililerin başvuruları Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden alınacak olup, posta ile veya diğer 

şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli 

sayılmayacaktır. 

İlgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak 

“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına 

yüklemeleri gerekmektedir. 

Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 

ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.  
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C)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İTİRAZ VE SONUÇLARIN 

DUYURULMASI 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu (P93) 

puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe 

başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman başvuru süresinin 

bitiminden itibaren 2 (iki) ay içerisinde Kurumumuz resmi internet sayfasında 

(www.ombudsman.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar sonuçlara ilişkin bilgilere “Kariyer 

Kapısı” platformu üzerinden ulaşabilecektir.  

Asıl aday sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan 

adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son 

adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde 

doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.  

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen niteliklere ve genel şartlara sahip olmayan 

adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 

(beş) iş günü içinde yazılı olarak Kamu Denetçiliği Kurumu İnsan Kaynakları Birimine 

yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın 

itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.  

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve 

yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, 

imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.  

E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz süresinin 

tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir.     

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 

feshedilecektir.  

Kurumumuz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere 

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.      

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ:  

Kamu Denetçiliği Kurumu 

İnsan Kaynakları Birimi 

Telefon: 0 (312) 465 22 00 

Adres: Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. No:4 

Çankaya/ANKARA 

   7580/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: 

25 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

1. GENEL AÇIKLAMALAR 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi 

Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal 

adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun değişik 4/B maddesi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında; 

aşağıda detayları belirtilen 7 (yedi) Sözleşmeli Mühendis, 8 (sekiz) Sözleşmeli Tekniker, 3 (üç) 

Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) 

grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve Sözleşmeli Arşiv Uzmanı 3 (üç), Sözleşmeli 

Programcı 4 (dört) pozisyonlarına aynı maddenin birinci fıkrasının (C) bendi hükmü uyarınca 

KPSS (B) puan sırasına konularak 5 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre toplam 25 

(yirmi 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: M-1 

UNVANI: Mühendis (Mekatronik)  

ADET: 3 

ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.  

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3  

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik Mühendisliği lisans programından 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, 35 yaşından gün almamış olmak, 

- Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak, 

- En az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

2.2. NİTELİK KODU: M-2 

UNVANI: Mühendis (Kimya)  

ADET: 1 

ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.  

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3  

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının Kimya Mühendisliği lisans programından 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, 35 yaşından gün almamış olmak, 

- Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak, 

- En az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 
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2.3. NİTELİK KODU: M-3 

UNVANI: Mühendis (Elektrik)  

ADET: 1 

ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.  

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3  

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği lisans programından 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, 35 yaşından gün almamış olmak, 

- Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak, 

- En az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

2.4. NİTELİK KODU: M-4 

UNVANI: Mühendis (Elektrik Elektronik)  

ADET: 2 

ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak. 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3  

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği lisans programından 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, 35 yaşından gün almamış olmak, 

- Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak, 

- En az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

2.5. NİTELİK KODU: T-1 

UNVANI: Tekniker (Makine)  

ADET: 2 

ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel 

şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93 

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının Makine önlisans 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, 35 yaşından gün almamış olmak, 

- Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak, 

- En az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

2.6. NİTELİK KODU: T-2 

UNVANI: Tekniker (Mekatronik)  

ADET: 3 

ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel 

şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 28 Haziran 2022 – Sayı : 31880 

 

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik ve Mekatronik Teknolojisi önlisans 

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, 

- Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak, 

- En az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

2.7. NİTELİK KODU: T-3 

UNVANI: Tekniker (Basım Yayım Teknolojileri)  

ADET: 3 

ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel 

şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93  

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının Basım ve Yayım Teknolojileri önlisans 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, 35 yaşından gün almamış olmak, 

- Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak, 

- En az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

2.8. NİTELİK KODU: BP-1 

UNVANI: Büro Personeli 

ADET: 3 

ÖĞRENİM: Yükseköğretim kurumlarının proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve 

benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere özel şartlarda belirtilen önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93  

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları önlisans 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, 

- Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliliği almış olmak, 

- En az 2 yıl deneyim sahibi olmak. 

2.9. NİTELİK KODU: AU-1 

UNVANI: Arşiv Uzmanı 

ADET: 3 

ÖĞRENİM: En az lisans mezunu olmak ve özel şartlarda belirtilen lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3  
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ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı 

Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, 

Kütüphanecilik, Tarih bölümlerinden, 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, 

2.10. NİTELİK KODU: P-1 

UNVANI: Programcı 

ADET: 4 

ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel 

şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93 

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 

- Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak. 

- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi 

aranılır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretin yapan fakülte, yüksekokul ve 

bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans 

düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde 

master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" 

(TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "İnternational  

English Language Testing System" (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil 

düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

- Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden 

sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

- 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.  
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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. Başvurular e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - 

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi. 

cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 27.06.2022 tarihinde başlayıp 06.07.2022 tarihinde saat: 

23.59’a kadar elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir.  

4.2. Adaylara ait 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.  

4.3. YDS bilgisi istenilen unvanlara başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik olarak 

gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve 

PTE AKADEMİK) en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme 

yüklemek zorundadır. 

4.4. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 

gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini 

manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 

yüklemeleri zorunludur. 

4.5. KPSS puanı, 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. 

4.6. e–Devlet üzerindeki “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Aday Profil 

Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel 

Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, pdf ya da jpeg formatında modüle 

yüklemeleri zorunludur. 
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4.7. 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.  

4.8. Deneyim istenen meslekler için bu deneyimi meslek kodunu gösterir SGK Hizmet 

Dökümünün Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. 

4.9. 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.  

4.10. 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.  

4.11. 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.  

4.12. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra 

“Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.  

4.13. 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. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  

5.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü 

esas alınarak sıralanacaktır. Sözlü sınav şartı aranan Arşiv Uzmanı ve Programcı pozisyonları için 

adayların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda alınacak personel sayısının 5 

(beş) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

5.2. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da 

sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

5.3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin 

bilgileri Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda yer alan “Başvurularım” sekmesinden 

görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

6.SÖZLÜ SINAV   

6.1. Sınav, sözlü olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 

İstanbul/Beşiktaş yerleşkesinde yapılacaktır.  

6.2. Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız 

sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6.3. Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya 

görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.  

6.4. Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya 

pasaport) bulunduracaklardır.  
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7. SÖZLÜ SINAVIN KONUSU 

7.1. Arşiv Uzmanı Pozisyonu 

Adaylar 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet 

Arşivleri Hakkında Yönetmelik, Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi, 

Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları ile uygulamalı olarak Osmanlı 

Paleografyası ve Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), konularından sözlü 

sınava tabi tutulacaktır. 

7.2. Programcı Pozisyonu 

Adaylar, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programlama Dilleri, Program 

Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler konularından sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

8. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE USULU:  

8.1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans 

veya lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 

görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)  

8.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)  

8.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)  

8.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)  

8.5. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)  

8.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında (10 Puan), olmak üzere 100 

tam puan üzerinden değerlendirilir.  

9. YERLEŞTİRME VE ATAMA:  

9.1. Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik 

ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav 

puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.  

9.2. Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon 

sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.  

9.3. Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olana, 

puanların eşit olması durumunda üniversite mezuniyet tarihi önce olana, tarihlerin aynı olması 

durumunda yaşça büyük olana,  doğum tarihinin de aynı olması durumunda KPSS sınav yılı en iyi 

olana yerleştirmede öncelik tanınır. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

9.4. Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini 

duyurulan süre içinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bizzat ya da posta yolu 

ile ileteceklerdir.  

9.5. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli 

bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 

anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.  

9.6. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal 

edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

    7304/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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

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

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

gün içerisinde 13.07.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta 

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

belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web 

sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  

2. Doktora belgesi 

3. Doçentlik belgesi 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 

6. Resimli öz geçmiş 

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

Aranılan Nitelikler: 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

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

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

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

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

bir puan almış olmak. 

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

atama kriterlerini sağlamış olmak. 

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi  Teknikler ve 

Hizmetler Bölümü 
Prof. 1 

Uzmanlığını ve doçentliğini 

ruh sağlığı ve hastalıkları 

anabilim dalından almış 

olmak. Hasta psikolojisi, 

temel hastalık ve sağlık 

bilgisi derslerini verebilecek 

deneyime sahip olmak. 

    7461/1-1 
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Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 

göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 

tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 

2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 

aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 13 (on üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

A)  GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

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

olmak, 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak, 

c) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 

olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi için adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy 

uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az 

olmamak, 

d) Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi 

dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 

e) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. 

UNVANI/CİNSİYETİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

(Erkek) 
1 

Ön lisans programlarının birinden mezun olmak; 2020 

KPSS P93 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; 

ilan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış 

olmak. 

Büro Personeli 

(Kadın/Erkek) 
3 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve 

Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak; 2020 KPSS P93 

puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak; ilan son 

başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. 

Destek Personeli  

(Şoför)  

(Erkek) 

1 

Ortaöğretim mezunu olmak; D sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak; en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak; 

2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış 

olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün

almamış olmak. 

Destek Personeli  

(Şoför)  

(Erkek) 

1 

Ortaöğretim mezunu olmak; B sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak; en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak; 

2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış 

olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün

almamış olmak. 
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Destek Personeli  

(Temizlik Görevlisi) 

(Kadın/Erkek) 

5 

Ortaöğretim mezunu olmak; Hijyen Sertifikası sahibi 

olmak; Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 

mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu 

bulunmamak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri 

puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 

yaşından gün almamış olmak. 

Destek Personeli  

(Bahçıvan)  

(Erkek) 

1 

Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, 

Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve 

Dallarından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun olup, MEB onaylı Bahçıvan 

Sertifikasına sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 

55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi 

itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. 

Destek Personeli 

(Bakım/Onarım) 

(Erkek) 

1 

Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap 

Yapı (Doğramacılık) Dalından veya Ortaöğretim 

Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve 

Dallarından veya İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından

birinden mezun olmak ya da Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun olup, tesisat veya bakım 

onarım işlerini kapsayacak MEB onaylı bir sertifikaya 

sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri 

puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 

yaşından gün almamış olmak. 

B)  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER 
a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.), 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.), 
c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi, ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, 
d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi, 
e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler, 
f) 1 adet fotoğraf. 
Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir. 

C)  YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR 
a) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde 
başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle 
boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır. 

b) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde 
ilan edilecektir. 

c) Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar 
hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere 
Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

    7505/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve 
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları 
gerekmektedir. 

Adaylar;  
-Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname 
- Diplomalar (*) 
- Doçentlik belgesi (*) 
- Yabancı Dil Belgesi (*) 
- Özgeçmiş 
-Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 
- Fotoğraf (1 adet) 
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 
çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile 
birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat 
edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır. 

Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken 
“Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı” nda yer alan açıklamalara dikkat 
etmelidir. 

Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru 
yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu’nun çıktısı ile birlikte 
bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

1 - Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 28.06.2022 ve son başvuru 
tarihi olan 18.07.2022 tarihi mesai bitimine kadardır. 

2 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 
getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge 

ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA 
FAKÜLTESİ 

   

Paleoantropoloji ABD Profesör 1 
Disiplinlerarası Adli Tıp ve Antik DNA ile Moleküler 
Antropoloji alanlarında çalışmaları olmak 

Klasik Arkeoloji ABD Doçent 1 
Helenistik ve Roma Dönemi Mimarisi ve Heykeltıraşlığı 
konusunda çalışmaları olmak. 

Klasik Arkeoloji ABD Doçent 1 Antik dönem cam buluntuları üzerine çalışmaları olmak

Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Paleolitik Çağ Yontmataş tekno-tipolojileri (Alt-Orta 
Paleolitik) konusunda çalışmaları olmak  

Alman Dili ve Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Alman Dili ve Edebiyatı alanında lisans, yüksek lisans 
ve doktora yapmış; biçimbilim, karşılaştırmalı Türk-
Alman edebiyatı ve kültürü konularında çalışmaları 
olmak. 



28 Haziran 2022 – Sayı : 31880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

Hungaroloji ABD Doçent 1 Macar edebiyatı ve kültür tarihi üzerine çalışmaları 
olmak 

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Lisans ve lisansüstü eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı 
alanında yapmış, Ortaçağ İngiliz edebiyatı konusunda 
çalışmaları olmak. 

İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD Doçent 1 İtalyan Dili ve Edebiyatı alanında doçent unvanı almış, 
20.yüzyıl İtalyan edebiyatı üzerine çalışmaları olmak 

Bilgi ve Belge Yönetimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Bilgi erişim ve bilgi arama davranışları konusunda 
çalışmaları olmak 

Türkiye Coğrafyası ABD Doçent 1 
Beşeri ve İktisadi Coğrafya bilim alanında doçent 
unvanı almış, arazi kullanımı ve cbs konularında 
çalışmaları olmak 

Uygulamalı Dilbilim ABD Doçent 1 Dilbilim alanında doçent unvanı almış, Türk İşaret Dili 
konusunda çalışmaları olmak 

Hindoloji ABD Doçent 1 
Hindoloji programında doktora yapmış, Dünya Dilleri ve 
Edebiyatları-Hindoloji bilim alanında doçent unvanını 
almış olmak 

Bilim Tarihi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Bilim Tarihi alanında doktora yapmış, fizik tarihi 
alanında çalışmaları olmak 

Felsefe Tarihi ABD Dr.Öğr.Üyesi (1) 1 

Çağdaş siyaset felsefesi alanında doktora yapmış 
olmak. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38.maddesi uyarınca 
belirlenen %20 kontenjan kapsamında atama 
yapılabilecektir  

Etnoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Halkbilimi alanında doktora yapmış, kültürel kimlik ile 
turizm ve kültür ilişkisi konularında çalışmaları olmak 

Toplumsal Yapı ve Değişme ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış, göç ve sanat 
sosyolojisi alanında çalışmaları olmak 

Ortaçağ Tarihi ABD Profesör 1 İlhanlı Devleti'nin askerî ve dinî yapısı üzerine 
çalışmaları olmak 

Genel Türk Tarihi ABD Profesör 1 Safevi Devleti'nin siyasi ve sosyal tarihi ile ilgili 
çalışmaları olmak 

Yeniçağ Tarihi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapmış, 
Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi ile ilgili çalışmaları 
olmak 

Yeni Türk Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Yeni Türk edebiyatı alanında roman, şiir ve tiyatro 
türleri üzerine çalışmaları olmak 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD Doçent (1) 1 
Ortognatik Cerrahi, Alveol Yarığı, Temporomandibular 
Eklem Rahatsızlıklarının Konservatif & Cerrahi 
Tedavisi" konularında çalışmış olmak.  

Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD Doçent (1) 1 Rezin restorasyonların gerçek zamanlı sitotoksisitesi 
alanında çalışma yapmış olmak.  

Pedodonti ABD Profesör (1) 1 Molar keser hipomineralizasyonu konusunda çalışma 
yapmış olmak.  

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Eğitim Programları ve Öğretim ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora 
yapmış, uluslararası eğitim programları konularında 
çalışmaları olmak  

Eğitim Psikolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Eğitim Psikolojisi alanında doktora yapmış, kimlik 
gelişimi ve ruh sağlığı konularında çalışmaları olmak 

Eğitim Yönetimi ABD Doçent 1 

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanında doçent 
unvanı almış, eğitim ekonomisi, eğitim politikaları ve 
öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında çalışmaları 
olmak 

Eğitimin, Felsefi, Sosyal ve Tarihi 
Temelleri ABD Doçent 1 

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri alanında doktora 
yapmış, Eğitim Bilimleri (Eğitimin Sosyal ve Tarihi 
Temelleri) alanında doçent unvanı almış olmak 

Zihin Engellilerin Eğitimi ABD Doçent 1 Özel Eğitim (Otistik Engelliler Eğitimi) alanında doçent 
unvanı almış olmak 

Zihin Engellilerin Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Özel Eğitim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış 
olmak 
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Okul Öncesi Eğitimi ABD Doçent 1 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış, 
Okul Öncesi Eğitimi alanında doçent unvanı almış ve 
okul öncesi dönemde sosyal davranış ve medya 
konularında çalışmaları olmak 

Okul Öncesi Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış, okul 
öncesi dönemde STEM yaklaşımı konusunda 
çalışmaları olmak 

Okul Öncesi Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Çocukların sanal dünyadaki etkileşimleri, erken 
çocuklukta dijital okuryazarlık konularında çalışmaları 
olmak 

Sınıf Eğitimi ABD Doçent 1 
Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanında doçent 
unvanı almış, öğretmen istihdamı ve okul bütçeleri 
konusunda çalışmaları olmak 

Sınıf Eğitimi ABD Doçent 1 
Kimya Eğitimi alanında doktora yapmış ve aynı alanda 
doçent unvanı almış, fen öğretimi alanında çalışmaları 
olmak  

Sınıf Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora yapmış, 
eğitimde drama alanında çalışmaları olmak 

ECZACILIK FAKÜLTESİ   

Farmasötik Kimya ABD Doçent 1 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Kimya 
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak 

Analitik Kimya ABD Profesör 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu, elektrokimyasal 
nanosensörler ile ilaç analizi ve DNA ilaç etkileşimleri 
konusunda çalışmaları olmak 

Analitik Kimya ABD Doçent 1 
Eczacılıkta Analitik Kimya alanında doçent unvanı 
almış, elektrokimyasal nanosensörler ve enzim 
sensörleri konusunda çalışmaları olmak 

FEN FAKÜLTESİ   

Astrofizik ABD Dr.Öğr.Üyesi (1) 1 Astrofizik alanında doktora yapmış, sıcak zonklayan 
yıldızların özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak  

Botanik ABD Profesör (2) 1 Biyoloji alanında doçent unvanı almış, mikoloji ve 
mikoviroloji alanlarında çalışmaları olmak 

Genel Biyoloji ABD Doçent (2) 1 

Hücre Biyolojisi alanında doçent unvanı almış, hasat 
sonrası patojenlere karşı antogonizm ve endemik 
bitkilerin antimikrobiyal etki mekanizmalarını elektron 
mikroskobu ile açıklayan çalışmaları olmak 

Moleküler Biyoloji ABD Profesör (2) 1 
Moleküler Genetik ve Hücre Biyolojisi alanında doçent 
unvanı almış, mikrobiyota kaynaklı biyotikler ve kök 
hücre konularında çalışmaları olmak 

Moleküler Biyoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi (1) 1 
Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış, termofilik 
mikroorganizmalar, mikrobiyal biyofilmler, oral 
mikrobiyoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak  

Zooloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış, ornitoloji 
alanında çalışmaları olmak 

Matematiksel Fizik ABD Doçent (2) 1 

Fizik Anabilim Dalında doktora yapmış, malzeme ve 
yarı iletkenler fiziği alanında doçent unvanı almış ve 
malzemelerin matematiksel modellemesi ve topolojik 
etkileri üzerinde çalışmaları olmak 

Nükleer Fizik ABD Profesör (2) 1 Nükleer Fizik alanında doçent unvanı almış, ağır iyon 
reaksiyonları alanında teorik çalışmaları olmak. 

İstatistik Teorisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
İstatistik anabilim dalında doktora yapmış, dayanıklı 
parametre tahmini ve dayanıklı model seçimi 
konularında çalışmaları olmak 

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri 
ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 İstatistik anabilim dalında doktora yapmış, geometrik 

süreçler alanında çalışmaları olmak         

Yöneylem Araştırması ABD Profesör (2) 1 
İstatistik alanında doçent unvanı almış, istatistiksel 
analiz, esnek hesaplama ve yöneylem araştırması 
alanlarında çalışmaları olmak 

Yöneylem Araştırması ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
İstatistik anabilim dalında doktora yapmış, Genetik 
Algoritma alanında ve Tam ve Sansürlü örneklemler 
için parametre tahmini alanında çalışmaları olmak 
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Analitik Kimya ABD Dr.Öğr.Üyesi (1) 1 Kimya anabilim dalında doktora yapmış, spektroskopi 
ve kromatografi alanlarında çalışmalar yapmış olmak  

Fizikokimya ABD Doçent (2) 1 
Fiziksel Kimya alanında doçent unvanı almış, 
sonokimyasal sentez ve piroliz alanında çalışmaları 
olmak 

Organik Kimya ABD Doçent (2) 1 
Organik Kimya alanında doçent unvanı almış, 
organometalik kimya ve açilleme kinetiği alanlarında 
çalışmaları olmak 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ   

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 
ABD Doçent 1 

Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri 
Restorasyonu ve Konservasyonu bilim/sanat alanından 
doçent unvanı almış, tekstil konservasyonu ve 
müzecilik konularında çalışmaları olmak 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 
ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Kimya alanında lisans, Arkeometri veya Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarım alanlarında lisansüstü 
eğitim yapmış, inorganik malzeme konservasyonu 
konusunda çalışmaları olmak  

Temel Sanat Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora yapmış, 
yaratıcı drama alanında çalışmaları olmak 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ   

Ebelik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış, 
Ebelik alanında çalışmaları olmak 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği ABD Doçent 1 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında 
doçent unvanı almış, Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanında çalışmaları olmak 

Psikiyatri Hemşireliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış, Psikiyatri 
Hemşireliği alanında çalışmaları olmak  

Psikiyatri Hemşireliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 

doktora yapmış olmak 

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış, Halk Sağlığı 
Hemşireliği alanında çalışmaları olmak  

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora 
yapmış olmak 

HUKUK FAKÜLTESİ   

Milletlerarası Hukuk ABD Profesör 1 Hukuk Fakültesi mezunu, Milletlerarası Hukuk alanında 
doçent unvanı almış olmak 

Milletlerarası Hukuk ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Hukuk Fakültesi mezunu, Milletlerarası Hukuk alanında 
doktora yapmış olmak 

Anayasa Hukuku ABD Doçent 1 
Hukuk Fakültesi mezunu, Anayasa Hukuku alanında 
doktora yapmış ve aynı alanda doçent unvanı almış 
olmak 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Hukuk Fakültesi mezunu, Ceza Hukuku alanında 

doktora yapmış olmak 

Hukuk Tarihi ABD Profesör 1 Hukuk Fakültesi mezunu, Hukuk Tarihi alanında doçent 
unvanı almış olmak 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   

Bilgisayar Bilimleri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu, 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora 
yapmış ve doğal dil işleme ve makine öğrenmesi 
konularında çalışmaları olmak 

Bilgisayar Donanımı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora 
yapmış, Kriptografi, blokzinciri teknolojisi konularında 
çalışmaları olmak 

Bilgisayar Yazılımı ABD Doçent 1 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu, Bilişim 
Sistemleri alanında yükseklisans ve doktora yapmış ve 
Blokzincir ve Derin öğrenme konularında çalışmaları 
olmak 

Enerji Mühendisliği ABD Profesör 1 
Fizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu, manyetik 
malzemelerin kalorik uygulamaları konusunda 
çalışmaları olmak 
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Fizik Mühendisliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Fizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Fizik 
Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış ve 
yüksek enerji fiziği konusunda çalışmaları olmak. 

Fizik Mühendisliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış, 
deneysel fizik konusunda çalışmaları olmak 

Uygulamalı Jeofizik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Jeofizik Mühendisliği lisans mezunu, Jeofizik 
Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve 
uygulamalı jeofizik yöntemlerde ters çözüm konusunda 
çalışmaları olmak. 

Jeoloji Mühendisliği ABD Doçent 1 
Jeoloji Mühendisliği lisans mezunu, Jeoloji Mühendisliği 
Anabilim Dalında doktora yapmış ve metalik maden 
yatakları ve jeoistatistik konusunda çalışmaları olmak 

Jeoloji Mühendisliği ABD Doçent 1 

Jeoloji Mühendisliği lisans mezunu, Jeoloji Mühendisliği 
Anabilim Dalında doktora yapmış ve uygulamalı 
jeolojide kaya ve şev duraylılığı konusunda çalışmaları 
olmak 

Gıda Mühendisliği ABD Profesör 1 

Gıda Mühendisliği lisans mezunu, Gıda Mühendisliği 
alanında doçent unvanı almış ve gıda atıkları ve 
bunlardan yenilenebilir enerji üretimi konularında 
çalışmaları olmak 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Beslenme ve Diyetetik ABD Profesör 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doçent unvanı almış, 
klinik beslenme konusunda çalışmaları olmak 

Çocuk Gelişimi ABD Profesör 1 Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış, risk 
altındaki çocuklar konusunda çalışmaları olmak 

Odyoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora 
yapmış olmak  

Ortez - Protez ABD Doçent 1 Ortez ve Protez alanında kullanılan sensörlerle ilgili 
çalışmaları olmak 

Sağlık Yönetimi ABD Profesör 1 
Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış, 
Sağlık Kurumları Yönetimi bilim alanından doçent 
unvanı almış olmak 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans, Hareket ve 
Antrenman Bilimleri alanında yüksek lisans, Spor 
Bilimleri alanında doktora yapmış ve sporda yüksek 
şiddetli interval antrenmanları üzerine çalışmaları 
olmak 

Spor Sağlık Bilimleri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans, Spor Sağlık Bilimleri 
alanında yüksek lisans, Spor Bilimleri alanında doktora 
yapmış, sporda besinsel ergojenik destekler 
konularında çalışmaları olmak 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD Doçent 1 
Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış, spor 
pedagojisi alanında çalışmaları olmak 

Spor Yönetim Bilimleri ABD Doçent 1 
Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış, spor 
işletmeciliği ve spor pazarlaması alanında çalışmaları 
olmak 

Spor Yönetim Bilimleri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Spor Yönetimi alanında lisans ve yükseklisans, Beden 
Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak. 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ   

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD Doçent 1 
Doktora ve doçentlik unvanını sosyoloji alanında almış, 
çalışma sosyolojisi ile çalışma sosyolojisi, suç ve 
sosyal politika üzerine çalışmaları olmak 

İktisat Politikası ABD Profesör 1 Para politikası, enerji iktisadı konularında çalışmaları 
olmak  

İktisat Teorisi ABD Doçent 1 
Uluslararası finans, çevre ekonomisi ve iktisadi büyüme 
alanlarında çalışmaları olmak 

Sayısal Yöntemler ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
İşletme alanında lisans mezunu, aynı alanda yüksek 
lisans ve doktora yapmış, sayısal yöntemler alanında 
çalışmaları olmak 
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Hukuk Bilimleri ABD Profesör 1 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora 
yapmış ve bu alanda doçent unvanı almış olmak 

Kent, Çevre ve Yerel Yönetim 
Politikaları ABD Doçent 1 

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında 
doçent unvanı almış, konut hakkı ve konutun 
finansallaşması alanlarında çalışmaları olmak 

Uluslararası Siyaset ABD Doçent 1  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ   
Arap Dili ve Belagati ABD Doçent 1  
TIP FAKÜLTESİ   

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Obstetrik anestezide en az 5 yıl süre ile çalışmış olmak 
ve obstetrik jinekoloji ile ilgili araştırmaları olmak 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Karaciğer transplantasyon anestezisinde en az 5 yıllık 
deneyimli ve major abdominal cerrahi, onkolojik cerrahi 
ve hava yolu konularında araştırmaları olmak 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Yoğun bakım ünitesinde en az 5 yıl süre ile çalışmış 
olmak ve sepsis ile ilgili araştırmaları olmak 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
En az 4 yıllık Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı 
olmak ve deneysel hayvan araştırmalarında sertifika 
sahibi ve deneyimli olmak 

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Profesör 1 Pediatrik Nöroşirurji konusunda deneyimli ve klinik 
anatomi alanında doktora yapmış olmak 

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Doçent 1 
Nöroendoskopi konusunda çalışma yapmış ve kranial 
ve spinal girişimlerde endoskopik teknikler konusunda 
deneyim sahibi olmak 

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Doçent 1 
Robotik beyin cerrahisi uygulamaları ve transkranial 
doppler, kafa tabanı, vasküler ve minimal invaziv 
cerrahi konularında deneyimli olmak 

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Hareket bozuklukları cerrahisi konusunda eğitim almış, 
Nöronavigasyon konusunda çalışma yapmış, 
Intraoperatif BT ve ultrasonografi konusunda deneyimli 
olmak 

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Ağrı cerrahisi alanında ve Nöroonkoloji alanında 
çalışmaları olmak 

Genel Cerrahi ABD Profesör 1 
Kolorektal cerrahi ve minimal invaziv cerrahi alanında 
deneyimli olmak  

Ortopedi ve Travmatoloji ABD - El 
Cerrahisi BD Profesör 1 

Omuz cerrahisi ve rekonstrüktif mikrocerrahi 
alanlarında deneyimli olmak 

Acil Tıp ABD Profesör 1 Acil tıp uzmanı olmak ve klinik nörofizyoloji ve epilepsi 
alanında deneyimli olmak  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD- 
Çocuk Gastroenteroloji BD  Doçent 1 

Çocuk Gastroenteroloji uzmanı olmak ve çocuklarda 
karaciğer transplasyonu konusunda deneyimli olmak  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-
Çocuk Metabolizma Hastalıkları BD Profesör 1 

Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak ve 
kalıtsal metabolik hastalıklarda yoğun bakım süreci ve 
renal replasman tedavileri üzerine klinik, araştırma ve 
eğitici deneyimine sahip olmak  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD - 
Çocuk Romatolojisi BD 

Profesör 1 Çocuk Romatolojisi-Nefrolojisi uzmanı olmak 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD - 
Neonatoloji BD 

Doçent 1 
Yeni doğanlarda kordon kanı kök hücreleri ve 
ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ile ilgili 
akademik çalışmaları ve deneyimi olmak  

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları ABD Profesör 1 

Bebek Ruh Sağlığı ve Otizm alanında deneyimli ve 
çalışmalar yapmış olmak 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji ABD 

Profesör 1 Enfeksiyon immunolojisi alanında ve HIV/AIDS 
konusunda deneyimli olmak 

Göğüs Hastalıkları ABD Profesör 1 
Mesleksel astım konusunda akademik çalışmalar 
yapmış ve deneyimli olmak 

Halk Sağlığı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Halk Sağlığı uzmanı ve Epidemiyoloji yan dal uzmanı 
olmak. 

İç Hastalıkları ABD - Hematoloji BD Profesör 1 Graft Versust Host Hastalığı ile ilgili uluslararası klinik 
araştırmaları ve yayınları olmak  
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İç Hastalıkları ABD - Romatoloji BD Dr.Öğr.Üyesi 1 Dahiliye uzmanı ve Romatoloji yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları ABD - Tıbbi Onkoloji BD Profesör 1 Tıbbi Onkoloji doçenti olmak ve ürogenital tümörler 
konusunda yurt dışı deneyimi olmak. 

İç Hastalıkları ABD - Genel Dahiliye 
BD Dr.Öğr.Üyesi 1 İç hastalıkları uzmanı olmak ve Acil Dahiliye 

konusunda yurtdışı deneyimi olmak. 

İç Hastalıkları ABD - Endokrinoloji ve 
Met.Hast. BD Profesör 1 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı 
olmak ve Nadir Metabolik Hastalıklar ile ilgili çalışmaları 
olmak   

Kardiyoloji ABD Profesör 1 İleri Ekokardiyografi alanında çalışmış olmak

Kardiyoloji ABD Profesör 1 İleri Elektrofizyoloji alanında sertifikasyonu ve deneyimi 
olmak  

Kardiyoloji ABD Doçent 1 Kardiyoloji uzmanı olmak

Nükleer Tıp ABD Profesör 1 FDG dışı siklotron ürünü kısa yarı ömürlü 
radyofarmasotikler ile ilgili akademik çalışmaları olmak 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Profesör 1 Psikiyatrik bozukluklarda FNIRS görüntüleme 
deneyimine sahip olmak. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Profesör 1 Psikiyatrik rehabilitasyon deneyimi olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Bir Üniversite Hastanesi'nde alanında en az 3 yıl 
deneyimli olmak ve FNIRS nörogörüntüleme alanında 
çalışması olmak 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Bir Üniversite Hastanesi'nde en az 3 yıl deneyimli 
olmak ve yataklı psikoz servisinde çalışmış olmak 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Amatem sorumlu hekimi olarak çalışmış ve bağımlılık 
davranışının genetik etiyolojisi alanında araştırmaları 
olmak 

Biyofizik ABD Profesör 1 
Biyofizik alanında doktora yapmış ve kardiyak 
hücrelerde hücre içi pH dengesi hakkında çalışmaları 
olmak 

Fizyoloji ABD Profesör 1 Moleküler nörofizyoloji konusunda çalışmaları ve yurt 
dışı deneyimi olmak. 

Radyoloji ABD Doçent 1 Nonvasküler girişimsel radyoloji konusunda deneyimli 
olmak  

VETERİNER FAKÜLTESİ   

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi 
ABD Profesör 1 

İnek, koyun, kedi ve köpeklerde doğum, meme sağlığı, 
üreme ve üreme hastalıkları konusunda çalışmaları 
olmak  

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojsi ABD Doçent 1 
İnek, koyun, kedi ve köpeklerde doğum, meme sağlığı, 
üreme ve üreme hastalıkları konusunda çalışmaları 
olmak 

Veterinerlik İç Hastalıkları ABD Doçent 1 
Veterinerlik iç hastalıkları alanında doçent unvanı 
almış, kedi ve köpeklerde kardiyoloji konusunda 
çalışmaları olmak 

Veterinerlik Farmakoloji ve 
Toksikolojisi ABD Profesör 1 

Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri bilim alanında doçent 
unvanı almış ve biyoeşdeğerlik alanında çalışmaları 
olmak 

Veterinerlik Biyokimyası ABD Profesör 1 
Veteriner hekim olmak, veteriner temel bilimler 
alanında doçent unvanı almış olmak ve kanser 
biyokimyası alanında çalışmaları olmak 

Veterinerlik Zootekni ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Arıcılık ve 
ipekböcekçiliği konularında eğitimi ve çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ   
Bahçe Bitkileri ABD Profesör 1 Zeytin yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak

Bahçe Bitkileri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Meyvecilikte ileri muhafaza teknikleri konusunda 
çalışmaları olmak 

Entomoloji ABD Profesör 1 

Tarımsal zararlı böceklerde moleküler böcek fizyolojisi, 
böcek biyokimyası, böcek-patojen ilişkileri, 
transkriptom, proteom ve RNA interferans uygulamaları 
konularında çalışmaları olmak 

Entomoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Tarımsal zararlı akarlar; akarisit direnci, akarisit 
direncinin moleküler mekanizmaları ve transkriptom 
uygulamaları konularında çalışmaları olmak 
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Su Ürünleri ABD Profesör 1 
Metabarkodlama, su ürünlerinde DNA barkodlama ve 
çevresel DNA alanında çalışmaları olmak 

Süt Teknolojisi ABD Doçent 1 
Süt teknolojisi alanında doktora yapmış, fonksiyonel süt 
bileşenleri konusunda çalışmaları olmak 

Süt Teknolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Süt teknolojisi alanında doktora yapmış, süt ürünlerinde 
antimikrobiyel bileşenler kullanımı konusunda 
çalışmaları olmak 

Süt Teknolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Süt teknolojisi alanında doktora yapmış, kurutulmuş süt 
ürünleri konusunda çalışmaları olmak 

Tarım İşletmeciliği ABD Profesör 1 
Tarım Ekonomisi alanında doçent unvanı almış, 
ekonometrinin tarımsal uygulamaları ile ilgili çalışmaları 
olmak 

Tarım Makinaları ABD Profesör 1 
Tarım Makinaları ve teknolojileri alanında hassas tarım 
teknolojileri konusunda çalışmaları olmak 

Tarım Makinaları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanında hassas tarım 
teknolojileri konusunda çalışmaları olmak 

Tarla Bitkileri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Ziraat Fakültesi mezunu, tahıllar konusunda doktora 
yapmış, Sitogenetik konusunda çalışmaları olmak 

Biyometri ve Genetik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Programı lisans 
mezunu, Zootekni Anabilim dalında doktora yapmış, 
biyometri alanında çalışmaları olmak 

Hayvan Yetiştirme ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü lisans mezunu, 
Zootekni Anabilim dalında doktora yapmış, kanatlı 
hayvan yetiştirme ve alternatif kanatlı hayvan yetiştirme 
alanında çalışmaları olmak 

DEVLET KONSERVATUVARI    

Bestecilik ASD Doçent 1 

Müzik Teori – Kompozisyon Sanat Dalı'nda lisans 
mezunu, Kompozisyon alanında sanatta yeterlik ve 
Müzik alanında doçent unvanı almış, Bestecilik 
(Kompozisyon) alanında çalışmaları olmak 

Çalgı ASD Profesör 1 

Piyano Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik ve Müzik 
alanında doçent unvanı almış, hazırlanmış piyano ve 
string piyano konularında yazılı ve performansa dayalı 
çalışmaları olmak 

Çalgı ASD Profesör 1 
Piyano yorumculuğu alanında doçent unvanı almış, 
piyano eğitimi, korrepetisyon ve şan-piyano dizileri 
üzerine çalışmaları olmak 

HIZLANDIRICI TEKNOLOJİLERİ 
ENSTİTÜSÜ 

   

Hızlandırıcı Teknolojileri ABD Profesör 1 
Yüksek enerjili çarpıştırıcılarda üçlü bozon etkileşmeler 
ile ilgili fenomenolojik ve simülasyon çalışmaları olmak 
ve CERN deneylerinde yer almak 

BİYOTEKNOLOJİ ENST.    

Biyoteknoloji ABD Doçent 1 
İlaç adayı moleküllerin biyolojik aktivitelerinin 
belirlenmesi ve anti-kanser monoklonal antikor 
geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak 

KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ    

Kök Hücre ve Yenileyici Tıp ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Moleküler biyoloji ve genetik programında doktora 
yapmış ve kök hücre ve gelişim biyolojisi üzerinde 
çalışmaları olmak  

(1)Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. maddesinin 7/ç fıkrasında belirtilen 
yabancı dil puanına sahip olmak 

(2)Fen Fakültesi için ilan edilen doçent ve profesör kadrolarına müracaat edecek adayların 
ÜAK Doçentlik Başvuru Dilekçesini başvuru evrakı ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 
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Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 28 Haziran 2022 – Sayı : 31880 

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

(Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine 

Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer 

koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel 

Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar başvuracakları kadroyu 

belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 

adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, Doçentlik Başarı Belgesini, Üniversitemiz Öğretim 

Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre 

hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları 

başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını Profesör adayları (6) altı, 

Doçent adayları (4) dört adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde 

alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları kadroyu belirten 

dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet 

fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme 

ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik 

çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 

sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir. 

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 

eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.  

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

• Adaylar, Özgeçmiş ve yayınları ile diğer akademik çalışmalarını puanlama formu 

formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 

Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşabilir. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

DER. 
ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Organ banyosu düzeneğinde 

koroner bypass greftleri üzerinde 

çalışmalar yapmış ve 

endovasküler cerrahi konusunda 

çalışmaları olmak. 
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Ziraat 

Fakültesi 
Tarla Bitkileri 

Çayır Mera ve Yem 

Bitkileri 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını Tarla Bitkileri ve 

Islahı bilim alanında almış olmak. 

Buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliği, 

ıslahı ve sitolojisi üzerine 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını Pazarlama 

alanında almış olmak. Pazarlama 

kültürü ve sürdürülebilir kalkınma 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
Devletler Hukuku Profesör 1 1 

Doçent unvanını Uluslararası 

İlişkiler alanında almış olmak. 

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri 

hakkında ampirik çalışma ve 

Yükselen Güçler ve Küresel 

Güney hakkında çalışma yapmış 

olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu 

olmak. Yüksek lisans ve 

doktorasını Bina Bilgisi Anabilim 

Dalında tamamlamış olmak. 

Doçent unvanını Bina Bilgisi 

Anabilim Dalında almak. Mimari 

Tasarım ve Kuram alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Çorlu 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Yazılımı Profesör 1 1 

Doçent unvanını Bilgisayar Bilişim 

Bilimleri ve Mühendisliği bilim 

alanında almış olmak. Bilgi erişimi 

ve web yazılımları konusunda 

akademik çalışmaları olmak. 

Sağlık 

Yüksekokulu 
Hemşirelik Hemşirelik Profesör 1 1 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 

alanında Doçent unvanı almış 

olmak. Oral basınç ülseri ya da 

kolostomi ve ileostomi bakımı ile 

ilgili çalışma yapmış olmak. 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Makine ve 

Metal 

Teknolojileri 

Tarım Makineleri Profesör 1 1 

Tarımsal Mekanizasyon bilim 

alanında Doçent unvanı almış 

olmak. Hayvansal üretimde 

mekanizasyon konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 1 

Ön çapraz bağ ve Anterolateral 

bağ konularında uluslararası 

alanda çalışmaları olmak. 
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Çorlu 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı Malzemesi Doçent 1 1 

Doçent unvanını İnşaat 

Mühendisliği bilim alanında almış 

olmak. Hafif agregalı harçların 

dayanıklılığı konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Çorlu 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 1 

Doçent unvanını Makine 

Mühendisliği bilim alanında almış 

olmak. Tarım makinaları 

konstrüksiyon ve imalatı ile 

hidroforming konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Çorlu 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 1 

Doçent unvanını Makine 

Mühendisliği bilim alanında almış 

olmak. Kompozit malzemelerin 

süreç modellemesi konularında 

çalışma yapmış olmak. 

Çorlu 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Makine Teorisi ve 

Dinamiği 
Doçent 1 1 

Doçent unvanını Makine 

Mühendisliği bilim alanında almış 

olmak. Kısa elyaf takviyeli 

kompozitlerin mikromekaniği ve 

plaka titreşimleri konularında 

çalışma yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Kimya Biyokimya Doçent 1 1 

Doçent unvanını Biyokimya 

alanında almış olmak. Kanser 

biyobelirteçlerinin teşhisine yönelik 

tek kullanımlık biyosensörler ve 

lateral flow assaylar konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Kimya Fizikokimya Doçent 1 1 

Doçent unvanını Kimya (Polimer 

Bilimi) alanında almış olmak. 

Organik radikal piller ve 

biyosensör uygulamaları için farklı 

topolojideki polimer sentezi ile ilgili 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 1 1 

Safevi kültür ve teşkilat tarihi 

üzerine çalışmaları olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi 
Doçent 1 1 

Sözlü tarih alanında ve 

Cumhuriyet döneminde 

vatandaşlık anlayışının inşası ile 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 1 

İktisat alanında doktora yapmış 

olmak. Doçent unvanını Makro 

İktisat alanında almış olmak. Para 

politikası, sermaye piyasaları ve 

finansal iktisat konularında ampirik 

çalışmalar yapmış olmak. 
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İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Yönetim ve 

Organizasyon 
Doçent 1 1 

Doçent unvanını Yönetim ve 

Strateji alanında almış olmak. İç 

girişimcilik ve liderlik konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve Kamu 

Yönetimi 

Karşılaştırmalı Siyaset Doçent 1 1 

Doçent unvanını Siyaset Bilimi 

alanında almış olmak. Vatandaşlık, 

Göç ve Uluslararası Göç 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
Devletler Hukuku Doçent 1 1 

Doçent unvanını Uluslararası 

İlişkiler alanında almış olmak. 

Doğu Akdeniz Jeopolitiği üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Maliye Maliye Doçent 1 1 

Doçent unvanını Maliye alanında 

almış olmak. Kamu özel sektör 

ortaklıkları ve küresel kamusal 

mallar üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

İslam Tarihi ve 

Sanatları 
İslam Tarihi Doçent 1 1 

Doçent unvanını İslam Tarihi ve 

Sanatları alanında almış olmak. 

Arşiv kaynaklarına dayalı olarak 

Osmanlı kurumları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Veteriner 

Fakültesi 
Temel Bilimler Veterinerlik Fizyolojisi Doçent 1 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Veteriner Fizyoloji alanında Doçent 

unvanı almış olmak. Stress 

fizyolojisi, bağışıklık sistemi 

fizyolojisi ve stres üzerine doğal 

bitkisel ürünlerin etkileriyle ilgili 

çalışmalarda bulunmuş olmak. 

Ziraat 

Fakültesi 

Tarımsal 

Biyoteknoloji 
Hayvansal Biyoteknoloji Doçent 1 1 

Doçent unvanını Tarımsal 

Biyoteknoloji alanında almış 

olmak. Kantitatif genetik ve hayvan 

biyoteknolojisi alanında bilimsel 

çalışmalar ve projeler yapmış 

olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 

Farklı ortamlarda yüksek 

yoğunluklu antremanlar üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Çerkezköy 

Meslek 

Yüksekokulu 

Pazarlama ve 

Reklamcılık 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım 
Doçent 1 1 

Doçent unvanını Halkla İlişkiler 

alanında almış olmak. Dijital kültür, 

kurum içi iletişimde dijital 

uygulamalar, toplumsal duyarlılık 

ve kurumsal algı alanlarında 

akademik çalışmalar yapmış 

olmak. 
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Çorlu Meslek 

Yüksekokulu 
Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 

Doçent unvanını Veterinerlik Gıda 

Hijyeni ve Teknolojisi alanında 

almış olmak. Nonthermal 

teknolojiler ve fermente gıdalar 

konularında çalışmaları olmak. 

Çorlu Meslek 

Yüksekokulu 

Pazarlama ve 

Reklamcılık 
Pazarlama Doçent 1 1 

Doçent unvanını Pazarlama 

alanında almış olmak. Sağlık 

hizmetleri pazarlaması ve nostalji 

pazarlama üzerine çalışmaları 

olmak. 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Seracılık Doçent 1 1 

Doçent unvanını Biyosistem 

Mühendisliği bilim alanında almış 

olmak. Metallerde korozyon ve 

aşınma ile güneş ve rüzgar enerjisi 

sistemlerinin tarımsal amaçlı 

kullanılması üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında Doçent unvanına sahip 

olmak. Meyve / sebze işleme 

teknolojisi alanında çalışmaları 

bulunmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Mikrocerrahi eğitimi ile meme 

onkoplasti cerrahi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Alerji konusunda ve Endoskopik 

Kulak Cerrahisi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Çerkezköy 

Meslek 

Yüksekokulu 

Pazarlama ve 

Reklamcılık 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Doktorasını Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım alanında tamamlamış 

olmak. Güven, sağlık kurumu 

itibarı, kurum kimliği konularında 

çalışmaları olmak. 

Sosyal 

Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Yerel Yönetimler 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Yerel Yönetimler üzerine doktora 

yapmış olmak. Katılımcı 

demokrasi, yerel kalkınma ve 

vatandaş katılımı uygulamaları 

konularında çalışmaları olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7412 İstanbul Finans Merkezi Kanunu
7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında “İşgücü Piyasasına Geçişin

Desteklenmesi Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 5/5/2022 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşmasının
Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5751)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 5752)
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5753)
–– Ekli Kroki ve Koordinat Listesinde Sınırları Gösterilen Alanın Filyos Serbest Bölgesi Sınırları Dışına

Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5754)
–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde

Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5755)
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın

2022 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5756)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/306, 307, 308)

YÖNETMELİKLER
–– Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki

Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)’te
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2018/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/4 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/5 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/6 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Değerleri


