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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL 

VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 3/4/2012 ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve
Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Belediye ve bağlı kuruluşlar, başvuru sahiplerinin su ve atıksu hizmetlerine ilişkin
ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık sözleşme yaparken nakit ya da banka
kesin teminat mektubu olarak güvence bedeli talep edebilir. Abonelerden güvence bedeli alınıp
alınmayacağı ile güvence bedelinin ödeme şekli, zamanı ve yöntemi gibi hususlar sözleşme
kapsamında açıkça belirtilmek şartıyla serbestçe belirlenir. Güvence bedeli, başvuranın men-
subu olacağı abone grubunda üç tahakkuk döneminde tüketilen ve/veya deşarj edilen ortalama
su miktarı ile su birim m3 fiyatının çarpılması suretiyle elde edilen toplam bedeli aşmayacak
şekilde belirlenir. Kademeli tarife uygulanan başvuran için tarifesindeki en alt kademesi esas
alınır. Güvence bedeli, abonelik için sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilci-
lerinden alınır. Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı
ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin güvence bedelinin iadesinde; su ve atıksu hizmet-
lerinin verildiği yerdeki son endeks okuma bilgileri aboneye bildirildikten sonra, nakit tahsil
edilen güvence bedeli Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) tablosundaki aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle iadenin yapılacağı ay iti-
barıyla güncellenir. Abonenin, güncelleme yapılmasını takiben, belediye ve bağlı kuruluşlarına
olan abonelik sözleşmesine ilişkin tüm borçlarının ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş
güvence bedelinin bakiyesi, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde
abonenin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. İade için, borcun ödenmesi dışında her-
hangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez. Güvence bedeli olarak teminat mektubu
alınması halinde de on beş gün içinde iade işlemi yapılır. Güvence bedelinin belirlenmesi ve
hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile her yıl uygulanacak tarifeler, bu Yönetmelik hüküm-
lerine aykırı olmayacak şekilde belediye ve bağlı kuruluşlarca düzenlenebilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” iba-
resi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
—— • ——

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM 

BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA 
İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(7) Sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde
müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme
dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer. Kullanılma-
yan izinler karşılığı herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/10/2007 tarihli ve 26676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi
Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-
dinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye
Bakanını” şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Ka-
nunda yardımcı birimlere ilişkin olarak sayılan görevler çerçevesinde;” ibaresi ile (h) bendi
yürürlükten kaldırılmış, (k) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarını” ibaresi “Katılım öncesi
mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin görevlen-
dirilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat,
işletme, mühendislik, mimarlık, veteriner, iletişim, eğitim, fen, fen-edebiyat, güzel sanatlar,
görsel sanatlar ve sanat ve tasarım fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin bilgi ve belge yöne-
timi bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt için-
deki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almak veya dil
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip
olmak,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- (1) Birimde hizmet sözleşmesiyle açıktan personel istihdam edilebilir.

Bunlara, emeklilik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Bu personelde, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla
35 yaşını doldurmamış olması (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre
eklenir) ve son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, ÖSYM tarafından yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavından, başvuru ilanında belirtilen puan türlerinde asgari puanı al-
mış olması şartları aranır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesinin veya buna denkliği kabul
edilen uluslararası geçerliliği olan belgenin Birimce onaylı örneği.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde
yirmisinden” ibaresi “yüzde kırkından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Elektrik sayaçlarının periyodik muayenesi
GEÇİCİ MADDE 5- 1/1/2011 – 31/12/2012 tarihleri arasında piyasaya arz edilen veya

en son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış ve halen kullanımda olan elektrik sayaçlarından,
2021- 2022 yılı periyodik muayene başvuru dönemlerinde Bakanlığa başvurusu yapılmış ancak
periyodik muayenesi yapılamamış olanların, 31/12/2023 tarihine kadar muayenelerinin yaptı-
rılması zorunludur. 31/12/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmayan sayaç ilgilileri hak-
kında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine
göre işlem yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN 
ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tü-
ketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Yem amaçlı yetiştirilen böcek, solucan ve kurtçukların,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ge-

çen “(14), (15) ve (16) numaralı” ibaresi “(14) ve (15) numaralı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gıda artıklarından hayvan yemi üretimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin “B- Pet hayvanı (Ev ve Süs Hayvanı) Yemi

Üreten İşletmelerin Onay Şartları” başlığı altında yer alan “Genel şartlar” alt başlığının (1) nu-
maralı maddesinin ilk cümlesinde geçen “(c) bendinin (6), (13), (14), (15) ve (16) numaralı alt
bentlerinde” ibaresi “(c) bendinin (14) ve (15) numaralı alt bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin
Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinin birinci bölümünün (5) numaralı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi hariç restoran ve yemekhane artıkları,”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KARAYOLUYLA TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASININ

DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; denizyolu taşımacılığının kombine taşımacı-

lıktaki payının artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını destekle-
mek üzere gemilerin donatanlarına verilecek desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında kurulan hatlarda

konteyner hariç yük taşıma birimlerini taşıyan gemileri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik Kabotaj hattında yapılan taşımaları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesi ve 490 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının
(b) bendinin (4) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Donatan: Geminin malikini veya gemiyi kendi adına işleten kişiyi,
c) DSDB: Düzenli Sefer Destek Belgesini,
ç) Düzenli sefer: Ülkemiz kıyı tesisleri ile diğer ülke kıyı tesisleri arasında belirli bir

tarifeye bağlı olarak yapılan seferleri,
d) İdare: Denizcilik Genel Müdürlüğünü,
e) Klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ge-

miler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği uyarınca tanınmış kuruluşları,
f) Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS): Liman Tek Pencere Sistemi kullanılarak ger-

çekleştirilen bildirimlerin liman başkanlıklarınca kontrol edildiği, ordino ve liman çıkış belgesi
düzenlediği elektronik sistemi,

g) Mevcut hat: Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce bir ayda dört sefer veya daha
fazla sefer yapılan uluslararası düzenli hatları,

ğ) Sefer: Ülkemiz kıyı tesisleri ile diğer ülke kıyı tesisi kılavuzluk noktaları arasında
gerçekleştirilen seyri,

h) Yeni hat: Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra kurulan uluslararası düzenli
hatları,

ı) Yük taşıma birimi: Konteyner hariç olmak üzere paketlenmiş veya dökme haldeki
yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Genel Esaslar, Bütçe ve Ödeme

Başvuru
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki destekten faydalanmak isteyen donatan-

lar, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan formlar ile aşağıdaki belgelerle birlikte İdareye başvurur:
a) Tüzel kişilerde şirketi birinci derecede temsil ve ilzama yetkili kişilere ait yetkili ol-

duklarını gösterir sicil tasdiknamesi.
b) Gerçek kişilerde noter onaylı imza beyannamesi, ortaklık olması halinde ise imza

beyannamesine ek tüm ortakların muvafakatinin alındığını gösteren noter onaylı belge.
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c) Başvuran kişinin vekil olması halinde, vekil adına açıkça “Karayoluyla Taşınan Yük-
lerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak
işlemler için İdareye başvuruda bulunmak, İdare tarafından, belirli bir formatta tanzim edilen
ve yararlanıcı tarafından imzalanan taahhütname ve diğer belgeleri imzalamak ve takibini yap-
mak” ibaresinin yer aldığı geçerli bir vekaletname.

ç) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1352 nci maddesinin birinci
fıkrasında sıralanan deniz alacaklarını teminat altına alan bir koruma ve tazmin sigortası veya
mali sorumluluk sigortasına tekabül eden bir sigorta poliçesi.

d) Sefer Planı.
e) Klas kuruluşundan alınmış geçerli klas sertifikası.
f) Uluslararası emniyet sertifikası/sertifikaları.
g) Gemi sicil sertifikası/tasdiknamesi.
(2) İdare tarafından uygun bulunan başvurular için söz konusu gemiye DSDB düzen-

lenir.
Aranan nitelikler
MADDE 6- (1) Düzenli sefer desteğinden yararlanmak isteyen tüzel kişi donatanların

6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden olması ve şirket ana sözleşmesinde
deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması gerekir.

(2) Başvuru tarihi itibarıyla DSDB düzenlenecek gemi üzerinde geminin seferine engel
olacak herhangi bir sabıka kaydı bulunmaması ve Ülkemizin tarafı olduğu uluslararası örgüt-
lerce alınmış bir yaptırım kararının uygulanmamış olmaması gerekir.

Genel esaslar
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında destekten faydalanmak isteyenler İdare ta-

rafından uygun görülen sefer programına uymak zorundadır.
(2) Mevcut hatlara ve bu hatların devamı niteliğinde kurulan hatlara DSDB düzenlen-

mez. Ancak mevcut hatlarda aylık sefer sayısında %50 oranında artış sağlayacak şekilde sefer
planlanması ve talep edilmesi halinde yeni hat için DSDB düzenlenir.

(3) Mevcut hatlar kapatılarak bir yıl içerisinde aynı donatan ve aynı gemiler ile yeniden
aynı hattın açılması halinde destekten yararlanılamaz. Ancak kapatılan hatlarda aylık sefer sa-
yısında %50 artış sağlayacak şekilde yeniden sefer planlaması yapılması ve talep edilmesi du-
rumunda DSDB düzenlenebilir.

(4) Yeni hatlarda ayda asgari dört sefer yapılmak zorundadır.
(5) DSDB her bir gemi için bir defaya mahsus ve iki yıllık süre için düzenlenir.
(6) DSDB düzenlenmiş geminin herhangi bir nedenle arızalanması, tamir veya bakım

görmesi nedeniyle çalışamayacak olması halinde gemi donatanı tarafından bu gemi yerine kul-
lanılacak gemi için tamirat veya bakım süresi belirtilerek Ek-1’de yer alan belge ile başvuru
yapılır. Talebin uygun görülmesi halinde beyan edilen arıza ve bakım süresi ile sınırlı olmak
üzere yeni DSDB belgesi düzenlenir.

(7) Destekten yararlanılan süre boyunca gemiye ait sigorta poliçe yenilemeleri ve si-
gorta poliçesinde yapılan değişiklik donatan tarafından bir ay içerisinde İdareye bildirilir.

Düzenli sefer destek belgesinin iptali
MADDE 8- (1) DSDB başvurusu kabul edilen donatanın; belgenin düzenlenme tari-

hinden itibaren iki ay içinde doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel
seferberlik ilanı, siyasi ve konjonktürel durum değişiklikleri ve benzeri mücbir sebep olmak-
sızın sefere başlamaması veya sefer programına uymaması halinde İdare tarafından belgesi
iptal edilir.

(2) DSDB düzenlenmiş gemilerin sefer yaptığı limanların değişmesi veya seferlerini
durdurması yahut firmanın ticaret unvanı veya gemi adının değişmesi halinde donatan tarafın-
dan DSDB’nin yeniden düzenlenmesi için bir ay içerisinde İdareye başvuruda bulunulur. Bu
süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde DSDB iptal edilir.
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(3) Herhangi bir geçerli sebep sunulmaksızın sefer programına uyulmaması halinde ilk
seferinde söz konusu firma uyarılır. Uyarı tarihinden itibaren bir yıl içinde sefer programına
ikinci kez uyulmaması halinde DSDB bir ay süreyle askıya alınır. Sefer planına üçüncü kez
uyulmaması halinde DSDB belgesi iptal edilir.

(4) DSDB süresince geçerli bir poliçe sunulmadığı veya poliçe yenilenmediği takdirde
donatan uyarılır. Geçerli poliçenin on beş gün içerisinde sunulmaması halinde DSDB iptal edi-
lir.

Düzenli sefer destek bütçesi ve ödeme usulü
MADDE 9- (1) Düzenli sefer desteği, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden

ve bir önceki yılın Döner Sermaye işletmesi yıllık gelirlerinin %7’sini geçmemek üzere mali
imkanlar ölçüsünde karşılanır.

(2) DSDB düzenlenmiş gemilerin Ülkemiz limanlarında ödemesi gereken kılavuzluk
ve römorkörcülük ücretleri, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları tarafından fatura aslının
veya elektronik faturanın ibraz edilmesi halinde İdare tarafından aylık dönemler halinde ilgili
teşkilatlara ödenir. İlgili teşkilat, bu hizmet için donatandan bir aylık kılavuzluk ve römorkör-
cülük hizmet tutarı kadar teminat alır.

(3) Geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk Bayraklı gemilerin donatanına ta-
şıdığı yük birimi başına 2 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödeme yapılır. Hesaplamada on
milin katları olan mesafeler değerlendirmeye alınır.

(4) Düzenli seferlerin Türk Bayraklı Ro-Pax gemilerle yapılmaları halinde üçüncü fık-
rada yer alan destek %50 artırımlı olarak ödenir.

(5) Kurulan yeni düzenli hatlarda, iki liman arası mesafenin 20 deniz milinin altında
olması halinde Türk Bayraklı geminin donatanına, yük birimi başına 20 ABD Doları karşılığı
Türk Lirası ödeme yapılır.

(6) Donatan, aylık dönemler halinde taşıdığı yük birimlerinin sayısını, sefer tarih ara-
lığını, sefer sayısını, gemi nitelik ve cinsi ile sefer mesafesini içeren belgeyi liman başkanlığına
bildirir. Bölge liman başkanlıkları tarafından LYBS üzerinden kontroller yapılarak destek uy-
gunluk durumu İdareye gönderilir.

(7) İdare, uygunluğunu tespit ettiği destek tutarını, uygunluk yazısı ile birlikte ilgili bel-
geleri, donatana veya kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarına ödeme yapılması için Bakan-
lık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına gönderir. Destek tutarı, Döner Sermaye İşletme
Dairesi Başkanlığınca, ödemenin yapılacağı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
satış kuru üzerinden TL cinsine çevrilerek ilgili donatanın veya kılavuzluk ve römorkörcülük
teşkilatlarının hesabına aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Desteğin geri alınması
MADDE 10- (1) Destekten yararlanma öncesinde, sırasında veya sonrasında gerçeğe

aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunan, belge tanzim eden, bunları kullanan gerçek veya tüzel ki-
şilerin belgeleri iptal edilir; haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri tatbik olunur ve ödenen desteklerin tamamı 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesi hükmü uyarınca hesaplanacak
faiziyle birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

Denetim
MADDE 11- (1) İdare ve ilgili bölge liman başkanlığınca DSDB verilen firma ve ge-

mide her zaman denetim yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI 

HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(SERİ NO: 1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları

Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanunun 50 nci maddesi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununa eklenen geçici 15 inci maddenin 1 ila 12 nci fıkraları (madde olarak anılacaktır) hü-
kümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ;
a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve

diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu
varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınmasına,

c) Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mü-
kellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine,

ç) Maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlara,
yönelik açıklamaları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin on ikinci

fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi, Türkiye’ye Getirilmesi, 

Verginin Ödenmesi ve İadesi

Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim
MADDE 3- (1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye

piyasası araçlarının, madde hükümleri çerçevesinde, 31/3/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar
Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkündür.

(2) Birinci fıkra kapsamında gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bu bildirimlerin, yetkili
kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

(3) Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 5/7/2022 tari-
hinden 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (men-
kul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildi-
rilebilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine
herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

(4) Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki, yurt dışı kredilerin ve sermaye
avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıkların da banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ge-
rekmektedir.

(5) Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim veril-
mesi esastır. Ancak, maddenin uygulamasında bildirimin yapıldığı her ay farklı bir vergilen-
dirme dönemi olarak kabul edildiğinden, 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) birden fazla
bildirimde bulunulması mümkündür.
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a) Bildirimde bulunulduktan sonra aynı ay içerisinde, yapılan hataların düzeltilmesi
amacıyla ya da bildirime konu edilen varlıkları azaltıcı ya da artırıcı yeni bir bildirimde bulu-
nulmak istenilmesi halinde, ilk bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu şekilde ilk bildirime
konu varlıkların azaltılması yönünde yapılacak düzeltmelerde, başlangıçta peşin olarak ödenen
verginin azaltılan tutara isabet eden kısmı, banka ve aracı kurum tarafından bildirim sahibine
iade edilebilecektir.

b) Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla
ya da bildirime konu edilen varlıkları azaltıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde
de önceki bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu durumda, banka ve aracı kurumlarca Ek-2’de
yer alan beyanname ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ilişkin düzeltme talebinin banka ve
aracı kurum aracılığıyla yapılması esastır.

c) Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, bildirime konu edilen varlıkları artırıcı
bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde ise önceki bildirimin düzeltilmesi söz konusu
olmayacak, ilave olarak bildirilmek istenilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacaktır.

ç) Düzeltme kapsamı dışında verilen tüm bildirimler yeni bir bildirim olarak kabul edi-
lecek ve önceki bildirimle ilişkilendirilmeyecektir.

Örnek 1- 2022/Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir
gerçek kişinin, aynı ay içerisinde bildirdiği tutarı 2.500.000 TL’ye düşürmek ya da 7.500.000
TL’ye çıkarmak istemesi halinde ilk bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecek-
tir.

Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin,
Eylül veya Ekim ayı içerisinde, bildirdiği tutarı 2.500.000 TL’ye düşürmek istemesi halinde,
Ağustos ayındaki bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir. Banka ve aracı
kurumlarca Ek-2’de yer alan beyanname ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ilişkin düzeltme
talebi ise banka veya aracı kurumlar aracılığıyla yapılacaktır.

Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin,
Eylül veya Ekim ayı içerisinde, bildirdiği tutarı 7.500.000 TL’ye çıkarmak istemesi halinde ise
Eylül veya Ekim ayına ilişkin 2.500.000 TL’lik yeni bir bildirim vermesi gerekecektir. Yeni
verilen bildirimler önceki bildirim ile ilişkilendirilmeyeceğinden, sadece ilave tutarın bildiril-
mesine dikkat edilecektir.

d) Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri
dikkate alınmayacaktır. Bu çerçevede, 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten
sonra düzeltilmesi mümkün olmayacaktır.

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi
MADDE 4- (1) Madde kapsamında bildirime konu edilen varlıkların bildirimin yapıl-

dığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı
kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Türkiye’deki banka
ya da aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde,
bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının
söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

(2) Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlar-
dan kullanılan ve 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç
31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından
düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı
aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bu-
lunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirim-
lerine eklemeleri gerekmekte olup bu bildirimi alan banka veya aracı kurumun, defter kayıtla-
rından düşme işlemine ilişkin kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(3) 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt
dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu ta-
rihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların
defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla anılan madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
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(4) Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların)
31/3/2023 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde
hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

(5) Türkiye’ye getirilmekten maksat;
a) Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak

Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak
bir hesaba transfer edilmesi,

b) Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba trans-
fer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı ku-
rumlara bildirilmesidir.

(6) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba
transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların
Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

(7) 31/3/2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dı-
şında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan dek-
larasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye geti-
rilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca
yapılacak işlemler ve verginin ödenmesi

MADDE 5- (1) Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan varlıkları iki nüsha olarak
hazırlayacakları Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara bildireceklerdir. For-
mun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan he-
saba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem
sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir.

(2) Bildirimin gerçek veya tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından yapıl-
ması halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin yetkili
olup olmadığı hususu kontrol edilecektir.

(3) Banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan bildirime konu edi-
len varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge istenilmeyecektir.

(4) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sa-
hibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler
için %1, 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için
%2, 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan bildirimler için %3 oranında peşin olarak
tahsil edecekleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu
sıfatıyla Ek-2'de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine 340 ve 346 sıra
no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda beyan
edecektir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince tarh edilen vergiler,
söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla öde-
necektir.

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimine istinaden tahsil edilen vergilerin
bildirim sahibine iadesi

MADDE 6- (1) Yurt dışında bulunan ve madde kapsamında bildirime konu edilen var-
lıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği veya yurt dı-
şından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda
tutulması halinde, bildirilen varlıkların değeri üzerinden madde kapsamında uygulanması ge-
reken vergi oranı %0 olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda, banka ve aracı kurumlar tarafın-
dan tahsil edilerek vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin
Ek-4’te yer alan form ile düzeltme zamanaşımı süresi içinde vergi dairesine başvurusu üzerine
ilgilisine iade edilecektir.
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(2) Başvuru yapılacak vergi dairesi; kesintiyi yapan banka veya aracı kurum merkezinin
bağlı bulunduğu vergi dairesidir.

(3) İade talebinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin Ek-4’te yer alan ve başvuru
yaptıkları formlarına, bildirdikleri varlıkların banka ve aracı kurumlara yatırıldığına ve en az
bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulduğuna dair tevsik edici belgeleri (banka dekontu, hesap cüz-
danı, aracı kurum işlem sonuç formu gibi) eklemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular,
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği gibi ilgili formun elden
veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verilebilmesi mümkündür.

(4) Bildirim sahipleri madde kapsamında nakden iade talebinde bulunabilecekleri gibi,
vergi borçları için mahsuben iade talebinde de bulunabileceklerdir. Bu takdirde mahsuben iade
talebi, Ek-4’te yer alan formun eksiksiz şekilde vergi dairesine verildiği tarih esas alınarak ye-
rine getirilecektir.

(5) Bildirim sahibine iade yapılabilmesi için madde kapsamında bildirilen varlıkların
değeri üzerinden hesaplanan vergilerin vergi sorumlularınca ödenmiş olması şarttır.

(6) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu-
nun 23 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununun 88 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak bildirim sahiplerinin iade iş-
lemleri gerçekleştirilecektir.

(7) İadeye ilişkin bir yıllık sürenin başlangıcında, bildirime konu edilen varlıkların Tür-
kiye’deki banka ve aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından ge-
tirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarih dikkate alınacaktır.

Örnek 2- Gerçek kişi (A), madde hükmü kapsamında yurt dışında bulunan 600.000
TL tutarındaki varlığı için 13/9/2022 tarihinde (N) Bankasına bildirimde bulunmuş ve hesap-
lanan vergiyi peşin olarak ödemiştir. Adı geçen kişi söz konusu tutarı 1/12/2022 tarihinde bil-
dirimde bulunduğu bankadaki hesabına transfer etmiştir. Buna göre, bildirimde bulunulan yurt
dışındaki varlık için tarh edilen verginin iadesine yönelik bir yıllık sürenin başlangıcı olarak
bildirim konusu yapılan tutarın Türkiye’deki banka hesabına transfer edildiği 1/12/2022 tari-
hinin dikkate alınması ve bildirime konu edilen tutarın 1/12/2023 tarihine kadar söz konusu
banka hesabında tutulması durumunda bildirim esnasında ödenen vergi iade edilebilecektir.

(8) Bildirime konu edilip bu kapsamda banka ve aracı kurumlarda açılan hesaplara
transfer edilen veya yatırılan varlıkların, banka ve aracı kurumlarda farklı mevduat, katılım ve
yatırım gibi hesaplarda değerlendirilmesi iadeye ilişkin bir yıllık sürenin hesabını etkilemeye-
cektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye'de Bulunan Varlıkların Beyanı ve Verginin Ödenmesi

Türkiye'de bulunan varlıkların beyanı
MADDE 7- (1) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de

bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/3/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Ek-3’te
yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine
doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen
usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.

(2) Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zo-
runda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek
zorundadırlar.

(3) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların da Türkiye'de bulunan pa-
ra, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları için beyanda
bulunmak suretiyle madde hükmünden yararlanabilmeleri mümkündür. Bu kişilerin taşınmazlar
dışındaki varlıklarını beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara ya-
tırmaları ve bu durumu tevsik edici belgelerle kanıtlamaları zorunludur.
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(4) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için beyanda bulunulacak
vergi dairesi, bunların yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu yer vergi daireleri olacaktır.

(5) Şahıs şirketleri ile adi ortaklıkların gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bu-
lunmamakta olup, bunlar adına stopaj ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyet tesis edil-
mektedir. Bu kapsamda, şahıs şirketleri ile adi ortaklıklar adına da beyanda bulunulması müm-
kün bulunmakta olup, beyan edilen varlıklar dolayısıyla şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar katma
değer vergisi, ortaklar ise gelir veya kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat
yapılmaması imkanından faydalanabilecektir.

Verginin ödenmesi
MADDE 8- (1) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi

dairelerince %3 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı
ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların
durumu

MADDE 9- (1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin or-
takları adına madde kapsamına giren varlıkları 5/7/2022 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca
düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların,
bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, bu Tebliğde yapılan
açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi veya
Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türkiye'de
bulunan ancak 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarının
bu Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına beyan edilmek suretiyle madde
hükümlerinden yararlanılabilmesi mümkündür.

(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları
veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, söz konusu madde hükümleri çerçe-
vesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek madde hükmünden yararlanılabile-
cektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi olduk-
ları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim
veya beyana konu edilmesi halinde madde hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak,
bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların
şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

Varlıkların bildirim değeri
MADDE 10- (1) Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara

bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine beyan edilmesinde,
bildirildiği veya beyan edildiği tarih itibarıyla varlıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile de-
ğerlenecektir:

a) Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.
b) Altın, rayiç bedeliyle.
c) Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.
ç) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;
1) Pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit

edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
2) Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici

yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse
itibari (nominal) değeriyle.

3) Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.
4) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa

rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli de-
ğilse itibari (nominal) değeriyle.
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d) Taşınmazlar, rayiç bedeliyle.
(2) Bildirim veya beyanlarda söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas

alınacaktır.
(3) Bu Tebliğin uygulanmasında rayiç bedel, söz konusu varlıkların bildirildiği veya

beyan edildiği tarih itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup, bu bedelin gerçek durumu yan-
sıtması gerekmektedir.

(4) Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konusu
varlıkların bildirildiği veya beyan edildiği tarihte işlem gördüğü yurt içi veya yurt dışındaki
borsalarda oluşan değerler dikkate alınacaktır.

(5) Döviz cinsinden varlıklarda, bunların bildirildiği veya beyan edildiği tarihteki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.

(6) Bildirimde bulunduktan sonra, yapılan hataların düzeltilmesi ya da bildirime konu
edilen varlıkların azaltılması amacıyla 31/3/2023 tarihine kadar yapılacak düzeltmelerde var-
lıkların ilk bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.

Bildirilen veya beyan edilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi
MADDE 11- (1) Bildirilen veya beyan edilen varlıkların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi zorun-
ludur.

(2) Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına bildirilmesi durumunda ilgili şirket,
şahıslar adına bildirilmesi halinde bu şahısların kendileri, maddenin sağladığı imkânlardan ya-
rarlanabileceğinden, şirket adına bildirime konu edilen varlıkların, şirketin kanuni defter ka-
yıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

(3) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, madde hükmü uyarınca bildirime veya
beyana konu ettikleri ve yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı
açacaklardır. Söz konusu hesap sermayenin cüz’ü addolunacak, bildirim veya beyan tarihinden
itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek ve sermayeye ilave dışında başka bir
amaçla kullanılamayacaktır. Diğer taraftan işletmenin tasfiye edilmesi halinde bu tutarlar ver-
gilendirilmeyecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarların, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddeleri uya-
rınca gerçekleşecek devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmesi söz konusu olmayacaktır.

(4) Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellef-
ler, bildirimde veya beyanda bulundukları söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstere-
ceklerdir.

(5) 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce Türkiye’ye getirilen varlıklar
ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilecek ve bildirim veya beyan
tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir
kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.

(6) Türkiye’de bulunan varlıkların, vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla
10 uncu maddede yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen Türk lirası karşılığı bedelleriyle bu
varlıkların yasal defterlere kaydedilmesi gerekmekte olup, söz konusu varlıkların elden çıka-
rılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.

(7) Madde kapsamında beyana konu edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların
işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar
Kanunu uyarınca harç alınmayacaktır. Ayrıca bu taşınmazların işletmeye devrinde 193 sayılı
Kanunun mükerrer 80 inci maddesindeki değer artışı kazancı hükümleri de uygulanmayacak-
tır.
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(8) Tapuda yapılacak taşınmaz devir işlemlerinde tapu harcının alınmaması için mad-
dede belirtilen beyannamenin verilmesini müteakiben, ilgili vergi dairesinden, beyan edilen
taşınmazların tapu kayıtlarına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde bu madde kapsamında şirket
adına beyan edilerek özel fon hesabına alındığını (veya kanuni defterlerin ilgili sayfalarında
gösterildiğini) ve bu çerçevede tapu işleminde harç alınmayacağı hususunda beyanın yapıldığı
vergi dairesinden alınacak yazı, ilgili tapu sicil müdürlüğüne ibraz edilecektir.

Gelir, gider ve amortisman uygulaması
MADDE 12- (1) Bildirim veya beyan konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal

ettirilen varlıklar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uy-
gulanmayacaktır.

(2) Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar,
gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde
gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. Söz konusu varlıkların elde tutulması ve elden
çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlar ise genel esaslar çerçevesinde gelirin veya kurum ka-
zancının tespitinde dikkate alınacaktır.

(3) Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ödenen vergiler, hiçbir suretle gider
yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir.

İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller
MADDE 13- (1) Madde hükmü uyarınca, bildirimde veya beyanda bulunulan varlıklara

isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
Bu hükümden yararlanabilmek için;

a) Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların;
1) Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da

Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,
2) Bildirilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin süresinde ödenmesi,
3) Bildirime konu edilen varlıkların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellef-

lerce kanuni defterlere kaydedilmesi, yasal defterlerine kaydettikleri bu kıymetler için pasifte
özel fon hesabı açılması (veya kanuni defterlerin ilgili sayfalarında gösterilmesi), bu fon hesa-
bının ve varlıkların iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye
ilave dışında başka bir amaçla kullanılmaması,

b) Türkiye’de bulunan ve beyana konu edilen varlıkların;
1) Beyan edilen varlıkların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni

defterlere kaydedilmesi, yasal defterlerine kaydettikleri bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı
açılması (veya kanuni defterlerin ilgili sayfalarında gösterilmesi), bu fon hesabının ve varlık-
ların iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave dışında baş-
ka bir amaçla kullanılmaması,

2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar tarafından banka veya aracı ku-
rumlardaki hesaplara yatırıldığını (taşınmazlar hariç) gösterir belgelerle tevsik edilmesi,

3) Madde kapsamında beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin süresinde
ödenmesi,

gerekmektedir.
(2) Bildirilen varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kulla-

nılan ve 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/3/2023
tarihine kadar kapatılmasında kullanılması mümkün olup, defter kayıtlarından düşülmesi kay-
dıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılacaktır.
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(3) 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt
dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan
tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların
defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması im-
kanından yararlanılabilecektir.

(4) Bildirilen veya beyan edilen varlıklar dışındaki diğer nedenlerle başlayan vergi in-
celemeleri veya takdire sevk işlemleri dolayısıyla, madde kapsamında bildirimde veya beyanda
bulunan mükellefler hakkında matrah farkı bulunması durumunda;

a) Bulunan matrah farkının bildirime veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle ortaya
çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit
ya da fazla olması durumunda gelir veya kurumlar vergisi ile katma değer vergisi yönünden
tarhiyat yapılmayacaktır.

Örnek 3- (ABC) A.Ş., madde hükmü kapsamında bağlı bulunduğu vergi dairesine
Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları için 16/8/2022 tari-
hinde 500.000 TL tutarında beyanda bulunmuş ve beyanına istinaden tarh edilen vergiyi süre-
sinde ödemiştir. Maddede yer alan diğer şartları da taşıyan mükellef kurum sektör incelemeleri
kapsamında 2020 hesap dönemine ilişkin incelemeye sevk edilmiştir. Bu döneme ilişkin yapılan
inceleme sonucunda mükellef hakkında 250.000 TL kayıt dışı satışa ilişkin matrah farkı tespit
edilmiş ancak mükellef kurum inceleme esnasında bu farkın madde hükmü kapsamında beyan
edilen varlıklar nedeniyle meydana geldiğini belirtmiştir. Vergi inceleme elemanı tarafından
mükellefin bu iddiası incelenmiş ve aradaki farkın nedeninin mükellefin ifadesine uygun olduğu
anlaşılmıştır. Bu durumda, mükellef hakkında tarhiyat yapılmayacaktır.

b) Bulunan matrah farkının bildirime veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle or-
taya çıktığının tespiti halinde, bu farkın bildirilen veya beyan edilen varlık tutarından fazla ol-
ması durumunda, yalnızca aradaki fark tutar üzerinden gelir veya kurumlar vergisi ile katma
değer vergisi yönünden vergi tarhiyatı yapılacaktır.

Örnek 4- (DEF) Ltd. Şti. yurt dışında sahip olduğu madde kapsamına giren varlıkları
için 1.000.000 TL bildirimde bulunmuştur. Maddede sayılan bütün şartları taşıyan mükellef
hakkında yapılan ihbara istinaden mükellef kurumun 2019 hesap dönemi incelemeye sevk edil-
miştir. Adı geçen kurum hakkında yapılan inceleme sonucunda 2.500.000 TL tutarında matrah
farkı tespit edilmiştir. Mükellef söz konusu farkın 1.000.000 TL’sinin bildirilen varlıklar ne-
deniyle ortaya çıktığını ifade etmiştir. Vergi inceleme elemanı ise söz konusu farkın 750.000
TL tutarındaki kısmının bildirilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığını kalan tutarın ise hatalı
amortisman ayırma, gider, indirim ve istisnaların doğru hesaplanmaması gibi diğer nedenlerden
kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu durumda, anılan mükellef hakkında bulunan matrah far-
kının 750.000 TL tutarındaki kısmı için vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

(5) Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra
madde hükmüne istinaden bildirimde veya beyanda bulunulması durumunda ise vergi incele-
mesi ve takdir komisyonu kararına istinaden bulunan matrah farkları üzerinden vergi tarhiyatı
yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve bildirime veya beyana konu edilen tutarlar mahsuba
konu edilemeyecektir.

Diğer hususlar
MADDE 14- (1) İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerin madde hükmü

uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmek zorundadırlar.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SHUNTING TROLEY YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Shunting Troley Yedekleri Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” 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 : 0 372 259 47 79 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
     Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2224091 
b) İKN : 2022/760513 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Shunting Troley Yedekleri Temini - 16 Kalem 
ç) Teslim Yeri/  
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı / Merkez - ZONGULDAK 

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

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati : 05.09.2022 Pazartesi günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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

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

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

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

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

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

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

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

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.  

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.  

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İstenen kalemlere teklif verilebilir, ancak 

kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir.  

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

ulaşılabilir.  

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine 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:  

12.1. 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. 9082/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Eğirdir OİM 

İhale Tarihi : 19.08.2022 // İhale Saati: 10:00 

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

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

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

Sıra 

No 
Şefliği Cinsi 

Bölme 

No 

Parti 

No 
Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

1 AKSU-AVŞAR OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
77 91 9866 1.102,555 840,00 27.784,00 

2 AKSU-AVŞAR OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
97 92 4004 465,080 936,00 13.059,00 

3 EĞİRDİR OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
647 93 1804 1.505,558 880,00 39.747,00 

4 EĞİRDİR OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
572 94 2508 257,386 768,00 5.930,00 

5 EĞİRDİR OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
646 95 618 461,261 880,00 12.177,00 

6 GELENDOST OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
172 96 2643 776,290 864,00 20.121,00 

7 GELENDOST OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
183 97 960 379,420 504,00 5.737,00 

8 GELENDOST OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
270 98 4260 1.757,203 960,00 50.607,00 

9 GELENDOST OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
184 99 234 91,057 320,00 874,00 

10 GELENDOST OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
17 100 10325 752,871 516,00 11.654,00 

11 GELENDOST OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
36 101 6321 581,662 732,00 12.773,00 

12 KUZUKULAĞI OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
187 102 3589 1.337,713 1.120,00 44.947,00 

13 KUZUKULAĞI OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
36 103 2316 1.052,279 1.240,00 39.145,00 

14 KUZUKULAĞI OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
86 104 1623 961,306 1.240,00 35.761,00 

15 KUZUKULAĞI OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
83 105 2839 1.152,917 1.216,00 42.058,00 
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16 KUZUKULAĞI OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
117 106 1720 600,746 980,00 17.662,00 

17 PAZARKÖY OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
142 107 4851 1.346,803 1.248,00 50.424,00 

18 PAZARKÖY OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
133 108 2188 906,198 1.528,00 41.540,00 

19 PAZARKÖY OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
144 109 2452 804,471 1.344,00 32.436,00 

20 PAZARKÖY OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
68 110 2856 1.167,949 1.424,00 49.895,00 

21 PAZARKÖY OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
56 111 73 40,398 1.200,00 1.454,00 

22 PAZARKÖY OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
157 112 3936 3.914,163 1.568,00 184.122,00 

23 
ŞARKİKARAAĞAÇ 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
129 113 6897 1.737,686 756,00 39.411,00 

24 YALVAÇ OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
466 114 11933 2.036,340 864,00 52.782,00 

25 
YUKARIGÖKDERE 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
206 115 2202 1.831,980 1.128,00 61.994,00 

26 
YUKARIGÖKDERE 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
247 116 1790 1.408,842 1.240,00 52.409,00 

27 
YUKARIGÖKDERE 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
246 117 3500 2.170,134 1.280,00 83.333,00 

28 
YUKARIGÖKDERE 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
169 118 158 97,823 920,00 2.700,00 

29 
YUKARIGÖKDERE 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
220 119 25 53,034 960,00 1.527,00 

30 
YUKARIGÖKDERE 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
234 120 27 30,081 880,00 794,00 

31 EĞİRDİR OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
628 121 2418 1.065,888 960,00 30.698,00 

TOPLAM 100936 31.847,094 31.296,000 1.065.555,00 

2) İhale ile ilgili 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: TR 1300 0100 0133 

3990 2602 5001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 

belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 

Adres : İstasyon Mah. Jandarma Arkası No: 1 Eğirdir/ISPARTA 

Telefon : 0(246) 311 58 10 

Fax No : 0(246) 311 32 95 

    9038/2-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ AÇIK ARTIRMALI  

ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Mersin Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Tarihi 19/08/2022 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: MERSİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri 

Elektronik Ortam 

(esatis.ogm.gov.tr) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 
Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, 

Nevi, 

Boy 

ve 

Sınıf 

Parti 

No 
İstif No 

Boy 

(m) 
Adet M3/Ster 

M3/ 

Adet 
TL TL 

Açıklama

1 

ARSLANKÖY 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

3 

254/255/25 

8/294/296/2 

57 

 974 747,702 0,768 1.520,00 34.095,00  

2 

ARSLANKÖY 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

4 144/A  1273 1.629,642 1,280 1.950,00 95.334,00  

3 

ARSLANKÖY 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

5 144/B  3136 2.728,328 0,870 2.060,00 168.611,00  

TOPLAM: 3   5383 5.105,672 2,918 - 298.040,00  

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler 

https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler 

https://esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 

4- İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik 

ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi 

Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir 

vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik 

sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları 

veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim 

etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır. 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

5- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek 

isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en 

az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir.  

6- Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, 

muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün 

ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale 

başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir. 

7- İhale başlangıç saatinden başlayarak, 30 dakika süre ile tüm partilere pey 

sürülebilecektir. Bu 30 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 

olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Pey sürme süreci 

tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak 

işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır 

8- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kâğıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

10- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

11- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  

12- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

13- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 güne kadar ek süre verilmesi 

halinde süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 

gecikme zammı alınacaktır. Teminat mektuplarına bağlı alacakların süre uzatımında verilen ek 

süre için, süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 

gecikme zammı peşin olarak alınacaktır 

14- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

TEL 0(324) 238 3399 

FAX0(324) 237 7196 

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI 

Ziraat Bankası  : TR370001000207351142665001 

Halk Bankası  : TR470001200959100005000051 

Vakıf Bankası-MERSİN/METROPOL ŞUBESİ  : TR80000150 

İlan olunur. 

    9311/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye İhalesi için İşçi Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası 

1- İdarenin : 2022/783855 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale konusu  : Meydan Tahmil Tahliye 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 27.000 Ton  

b) Teslim- İş yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Kampanya süresince 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15.08.2022 10:00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 236,00 TL karşılığı aynı adreslerden 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 15.08.2022 günü saat 10:00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yaşar 

Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    9249/1-1 
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KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kireç Taşı Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım 

Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2022/681080 

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  : Kireç Taşı Temini 

b- Niteliği ve Miktarı  : Fabrikamızın 2022-2023 Pancar Kampanyası Dönemi ihtiyacı 

olan (±%20) 25.000 Ton (Yirmibeş bin ton) kireçtaşının, fabrika 

sahasına fabrika yetkilileri tarafından gösterilen yere tarif edilecek 

şekilde istif edilmek suretiyle tesellüm edilmesi işi. 

3-İhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur Şeker Fabrikası Alanı 

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 )  : 250,00 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  : 25/08/2022  

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 25/08/2022 Perşembe Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

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

gün ve saatinde (25/08/2022 Perşembe) 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. 

    9308/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ AÇIK ARTIRMALI  

ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Mersin Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Tarihi 19/08/2022 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Saati 14:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: MERSİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri Elektronik Ortam (esatis.ogm.gov.tr)

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 
Sıra 
No 

Satış Yeri 
Cinsi,Nev’i,

Boy ve 
Sınıf 

Parti 
No 

İstif No
Boy 
(m) 

Adet m3/Ster m3/Adet TL TL 
Açıklama

1 

KIZILBAĞ 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

1 47  2383 3.520,944 1,478 2.150,00 227.101,00  

2 

KIZILBAĞ 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

2 104  2448 3.135,567 1,281 1.972,00 185.500,00  

3 

KIZILBAĞ 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

3 66  1793 2.346,169 1,309 1.881,00 132.394,00  

4 

KIZILBAĞ 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

4 103  2542 3.361,754 1,322 2.100,00 211.791,00  

5 

FINDIKPINARI 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

5 122  1531 1.463,868 0,956 1.575,00 69.168,00  

6 

FINDIKPINARI 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

6 157  1510 2.832,989 1,876 2.310,00 196.326,00  

7 

GÖZNE 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

7 148  1616 1.331,698 0,824 1.775,00 70.913,00  

8 

GÖZNE 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

8 178  2848 3.430,275 1,204 1.600,00 164.653,00  

9 

GÖZNE 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

9 145  2090 1.946,427 0,931 1.475,00 86.129,00  

TOPLAM: 9   18761 23.369,691 11,181 - 1.343.975,00  

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler 
https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile satılacaktır. 
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2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler 
https://esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde  görülebilir. 

4- İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik 
ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi 
Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir 
vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik 
sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları 
veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim 
etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır. 

5- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek 
isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en 
az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir.  

6- Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, 
muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün 
ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale 
başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir. 

7- İhale başlangıç saatinden başlayarak, 30 dakika süre ile tüm partilere pey 
sürülebilecektir. Bu 30 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 
olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Pey sürme süreci 
tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak 
işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır. 

8- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kâğıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

10- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  10  aya  kadar 

11- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
12- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
13- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 güne kadar ek süre verilmesi 

halinde süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 
gecikme zammı alınacaktır. Teminat mektuplarına bağlı alacakların süre uzatımında verilen ek 
süre için, süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 
gecikme zammı peşin olarak alınacaktır. 

14- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

TEL 0(324) 238 3399 
FAX 0(324) 237 7196 
ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI 
Ziraat Bankası  : TR370001000207351142665001 
Halk Bankası  : TR470001200959100005000051 
Vakıf Bankası-MERSİN/METROPOL ŞUBESİ  : TR800001500158 
İLAN OLUNUR. 9312/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

LİDAR SENSÖRÜ VE BATİMETRİ ÖLÇME SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina 

İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Lidar Sensörü ve Batimetri Ölçme Sistemleri 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 17.08.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30  gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: *BSPMHF6812* 

 9296/1-1 
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3 KISIM 12 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü ihtiyacı 3 Kısım 12 Kalem Laboratuvar 

Malzemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygun olarak 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 19.08.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamelerine ve 

malzeme listesine uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSRMP7R4KZ 

    9318/1-1 
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29 KALEM TEMİZLİK ÜRÜNÜ VE 3 KALEM TORBA ZARF SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden:  
Ofisimizce, T.C. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı “29 kalem Temizlik Ürünü ve 3 kalem Torba Zarf” 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. 

SIRA 
NO 

MALZEME TANIMI MİKTAR BİRİM ALIM ŞEKLİ 
SON TEKLİF 

VERME 
TARİHİ 

1 BULAŞIK ELDİVENİ 50 Çift 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

2 BULAŞIK SÜNGERİ 300 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

3 
CAM TEMİZLEME 

MADDESİ 
100 Adet 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

4 KREM TEMİZLEYİCİ 20 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

5 SAPLI ÇEKPAS 100 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

6 
ÇÖP TORBASI 55x60 

SİYAH 
250 Rulo 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

7 
ÇÖP TORBASI 80x110 

KAHVERENGİ 
200 Rulo 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

8 
ÇÖP TORBASI 80x110 

MAVİ 
200 Rulo 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

9 
ÇÖP TORBASI 80x110 

SARI 
200 Rulo 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

10 
ÇÖP TORBASI 
80x110YEŞİL 

200 Rulo 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

11 PEÇETE 50 Paket 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

12 
KAĞIT HAVLU 

(SENSÖRLÜ MAKİNE 
İÇİN) 

4000 Rulo 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 
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13 
SENSÖRLÜ KAĞIT 
HAVLU MAKİNESİ 

50 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

14 KAĞIT HAVLU 1500 Rulo 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

15 
TUVALET KAĞIDI 

(CİMRİ) 
3000 Rulo 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

16 
TUVALET KAĞIDI 

(NORMAL) 
2000 Rulo 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

17 
ISIYA DAYANIKLI 

ELDİVEN 
50 Çift 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

18 İŞ ELDİVENİ 500 Çift 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

19 
ISLAK MOP 

BEZİ,APARATI VE 
SAPI 

100 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

20 
NEMLİ MOP 50cm (5 
MOP+1 APARAT+1 

SAP) 
100 Adet 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

21 
NEMLİ MOP 80cm (5 
MOP+1 APARAT+1 

SAP) 
50 Adet 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

22 
OTO YIKAMA 

FIRÇASI VE SAPI 
50 Adet 

TEKNİK 
ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

23 KLOZET FIRÇASI 50 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

24 MAŞRAPA 100 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

25 NAFTALİN 50 Paket 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

26 SIVI SABUNLUK 50 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

27 ÇÖP KUTUSU 50 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 

28 
CAM KAZIMA 

APARATI VE JİLETİ (1 
APARAT+5 JİLET) 

50 Adet 
TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 
GÖRE 

17.08.2022 
12:00 
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29 
SAPLI ÇALI 

SÜPÜRGESİ 
30 Adet 

TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 

12:00 

30 
A3 BOYUTUNDA 

TORBA ZARF 
10000 Adet 

TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 

12:00 

31 
A4 BOYUTUNDA 

TORBA ZARF 
20000 Adet 

TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 

12:00 

32 
A5 BOYUTUNDA 

TORBA ZARF 
5000 Adet 

TEKNİK 

ŞARTNAMEYE 

GÖRE 

17.08.2022 

12:00 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. 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, 17.08.2022 günü, en geç saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüzde 
bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile 
postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 13.30’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- 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. 

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

9- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/778847 
TALEP TAKİP NO: BSMM990063 
    9295/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR X-RAY CİHAZI, KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ VE 

SIVI PATLAYICI SİSTEM (LEDS) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

Hasan Polatkan Havalimanı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar X-Ray Cihazı, Kapı Tipi Metal 

Dedektörü ve Sıvı Patlayıcı Sistem (LEDs) Cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 

ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 18.08.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSUM2AJV6Z 

    9319/1-1 
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2 KISIM 3 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden: 

İzmir Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı “2 Kısım 3 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım 

Malzemesi ” ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofisimiz Tip 

Ticari Şartnamesi ve İhale 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 Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden 

ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin 

www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Bölge 

Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedeli olarak tek bir kısım için teklif vereceklerse ekteki listede karşısında 

belirtilen şartname bedelini, en az iki kısım için teklif vereceklerse 130,00 TL şartname bedelini 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte Teknik Şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar 

Listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari Şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile İhale Ek Şartlar Listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler 18.08.2022 Perşembe Günü en geç saat 12.00’ye kadar İzmir Bölge 

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

teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin 

marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda belirtilecektir. 

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

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSM23788M2 9363/1-1 
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ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bünyesinde ve Görevlendireceği Yerlerde 

Çalıştırılmak Üzere Sürücülü 4x4 Araç Kiralama Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2022/777181 
1-İdarenin 
a)Adresi   : TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü    

Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. 
No:206 ÇAN/ÇANAKKALE  

b)Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 
c)Elektronik Posta Adresi  : clibilgiislem@cli.gov.tr  
d)İnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı   : TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

bünyesinde ve görevlendireceği yerlerde 
çalıştırılmak üzere 15 ay süresince toplam 10.270 
vardiya 596.375 km üzerinden, 14 adet 4x4 pikap 
araç ve 27 personelden oluşan Şoförlü Araç 
Kiralama Hizmet Alımı işidir. 

b) İşin Yapılacağı Yer  : TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
Çan/Çanakkale TKİ Kurumu Afşin-Elbistan Linyitleri 
İşletmesi Müdürlüğü Elbistan/Kahramanmaraş 

3- İhalenin 
a) İhale Usulü   : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer   : TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü-Satınalma Şube 

Müdürlüğü-Toplantı Salonu-Cumhuriyet Mah.Dr. 
Hacı İbrahim Bodur Cad. No:206 Çan-
ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve saati   : 25.08.2022 Perşembe günü saat 14:00 
d) Dosya no   : 939-KÇLİ/2022-0951 
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Doküman alıcı ödemeli şeklide, posta veya kargo yoluyla satın 
alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının ihale 
tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 25.08.2022 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 
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7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 

10- İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

    9301/1-1 

—— • —— 
2 KALEM OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 80.000 Adet 270x525x295 mm Oluklu Mukavva Kutu ve 

60.000 Adet 350x400x360 mm Oluklu Mukavva Kutu %20 artar - azalır toleranslı 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 25.08.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te 

açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İstekliler ihale konusu mal alımına ilişkin en az bir kalemin tamamına olmak üzere 

kısmi teklif verebilirler. 

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    9224/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇ AÇIK ARTIRMALI  

ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

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

İhale Tarihi : 18/08/2022 // İhale Saati: 14:30 

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 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
40 619 15.192 7.001,974 830,00 174.349,00 

TOPLAM: 1 15.192 7.001,974 830,00 174.349,00 

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 

 9316/2-1 

—— • —— 

DÜZELTME (ZEYİLNAME) İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Adı                               : Gelik 75. Yıl Kuyusu Kafes Vinci Modernizasyonu 

Kurum   : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Telefon-Faks                         : 0 372 259 47 83/ 0 372 253 12 73 

İhale Kayıt No                       : 2022/534985 

İhale Türü                              : Kurum Yönetmeliği, madde 17 kapsamında Açık İhale Usulü 

İhalenin Yeri                      : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 Zonguldak 

Düzeltmeye Konu Gazete    : Resmi Gazete 

Düzeltmeye Konu İlan Tarihi   : 20.07.2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’nin 51. sayfası 

Zeyilname Konusu                : Aşağıda ayrıntılı yer alan ihale dökümanı  düzeltilmiştir. 

15.08.2022 tarihinde yapılacak olan Gelik 75. Yıl Kuyusu Kafes Vinci Modernizasyonu 

ihale tarihi, 05.09.2022 Pazartesi günü, Saat:15:00 olarak değiştirilmiştir. 

    9300/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli Çevre Koruma Vakfı, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.07.2022 

tarihinde kesinleşen 06.07.2022 tarihli ve E:2022/130, K:2022/512 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

    9248/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hacı Ahmet Erdoğan Eğitim ve Manevi Değerlere Destek Vakfı 

VAKFEDENLER : Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT, Mehmet ERDOĞAN. 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gölbaşı (Ankara) 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.07.2022 tarihinde kesinleşen, 

28.06.2022 tarih ve E:2022/460, K:2022/453 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Münhasıran eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetlerde bulunarak genç 

nesillerin, tarihinden milli ve manevi kimliğinden gelen değerleri özümsemiş, ahlaklı, bilgili, 

kültürlü, teknoloji üretebilen ve bunları ülkemizin, insanlığın yararına kullanabilen, yüksek iş 

ahlakına, etiğine ve disiplinine sahip, üretici, girişimci ve inisiyatif alabilen, uluslararası düzeyde 

rekabete hazır ve global düşünen; dolayısıyla, ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı bireyler 

olarak yetişmesine katkı sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürkLirası) 

YÖNETİM KURULU: Fatih Nusret DUR, Mustafa CANDAN, Zeliha AKIN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar İlim Yayma Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9259/1-1 

—— • —— 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:  

DÜZELTME İLANI 

07.08.2022 tarihli ve 31916 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

sözleşmeli personel ilanımızın Başvuru No: 14, Başvuru No: 23 ve Başvuru No: 31’de yer alan 

Büro Personeli, Mühendis ve Tekniker ilanımız aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 

Başvuruda İstenilen Belgeler’de yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve 

sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması 

ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden (07.08.2022) önce sahip olması 

gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir. 

Genel şartlarda yer alan yaş şartı, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış 

(bitirmemiş) olmak olarak düzeltilmiştir. 
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İLAN 

NO 
UNVAN 

MEZUNİYET 

DURUMU/ 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 

ADET ARANAN NİTELİKLER 

Başvuru 

No:14 

Büro 

Personeli 

Lisans 

P3 
2 

* Yükseköğretim Kurumlarının Maliye, İktisat, 

İşletme-Muhasebe ve Ticaret Eğitimi, Muhasebe 

ve Finans Yönetimi lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

* Office programları (Word, excel, powerpoint 

vb.) eğitim sertifikasına sahip olmak. 

Başvuru 

No:23 
Mühendis 

Lisans 

P3 
2 

* Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik 

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

Başvuru 

No:31 
Tekniker 

Önlisans 

P93 
2 

* Yükseköğretim Kurulumlarının Ormancılık ve 

Orman Ürünleri önlisans programından mezun 

olmak. 

* Ağaç İşleme, Marangozluk vb. alanlarda eğitim 

sertifikasına sahip olmak. 

* Erkek olmak. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    9297/1-1 

—— • —— 
Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.  

Profesör kadrosuna başvuran adaylar;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 

maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı 

lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan 

suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel 

çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan bir 

adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet  Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna  başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 

24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 

başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik 

belgelerini,  yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim  faaliyetlerini kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki 

belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Not : 

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 
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2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır.   

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı'ndan sağlayabilirler. 

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından 

kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere 

uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan 

formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 

7-Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, 

atama ve değerlendirme formlarına https://personel.yalova.edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alim-

ilani adresinden ulaşabilirler. 

8-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir. 

9-Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

10- Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir. 

11-İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

12-Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECESİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

İslami 

İlimler 

Fakültesi 

Felsefe ve 

Din Bilimleri 

Felsefe 

Tarihi 
Profesör 1 1 

Klasik ve/veya Modern Ahlak Felsefecilerle 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe 

Finansman 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Finans bilim alanında almış 

olmak. Gelişmekte olan piyasalar, yeşil 

finansal ürünler ve enerji piyasaları 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe 

Finansman 
Doçent 1 1 

Doçentliğini muhasebe bilim alanından 

almış olmak. İngilizce yabancı dilde  ders 

verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

Sürdürülebilirlik, entegre raporlama 

alanlarında çalışmaları olmak.  

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler  

Uluslararası 

İlişkiler 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında 

almış olmak. Avrupa Çalışmaları, Avrupa 

Birliği, Türk Dış Politikası alanlarında 

bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce 

yabancı dilde ders verebilme yeterliliğine 

sahip olmak.  

 9284/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Kabakça İstasyon 

Şefliğine 1, Sinekli İstasyon Şefliği işyerlerine 1, İzmir il sınırlarında bulunan Kemalpaşa TMİ 
İstasyon Şefliğine 1, Emiralem İstasyon Şefliği işyerlerine 1 ve Kütahya il sınırlarında bulunan 
Dumlupınar İstasyon Şefliğine 1 olmak üzere toplam 5 Eski Hükümlü  Tren Teşkil İşçisi olarak 
işe alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık şartları ve 
okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir. 

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 
yayımlanacaktır. 

2- İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 09.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında 
yayınlanacaktır. 

3- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimizden İstanbul ve İzmir işyerlerimize 
başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen Ön Lisans programlarından mezun olması ve 2020 
yılı KPSS dan en az 60 puan alması gerekmektedir. 

Kütahya işyerine başvuru yapacak adayların ise Meslek lisesi Elektronik bölümünden 
mezunu olması ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı 
sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olması gerekmektedir.  

4- İstanbul, İzmir ve Kütahya işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayları aşağıda 
istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
Dairesi Başkanlığına 19.08.2022 tarihinde şahsen teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.  

5- Kütahya işerimize başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların 
işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom 
Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 23.08.2022 tarihinde kura çekimi ile 
belirlenecektir. 

6- Sözlü sınavı 26.08.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA 
adresinde yapılacaktır. 

7- İstanbul ve İzmir işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında 
Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 
puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri 
alanında 50 puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki 
yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden 
mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan 
ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

8- Kütahya işyerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav 
Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve 
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gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 
puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki 

yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden 

mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması 

alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

9- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 

açısından faydalı olacaktır. 

10- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 

edebilecektir. 

11- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri 

kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 

yapabilecektir.  

12- İlan tarihi itibariyle adayların 35 yaşından gün almamış olması şarttır. 

13- İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

14- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde 

başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir. 

15- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil 

isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil 

talebinde bulunabilecektir. 

16- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz 

çalıştırılabilecektir. 

17- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş 

Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; 

görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim 

programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri 

alınacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER 

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 

2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil 

kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

3- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya 

e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi 

4- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından) 

5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu 

belirtilecektir.),  

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) 

ve Diğer Adres Belgesi  

7- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli) İstanbul ve İzmir işyerlerine 

başvuru yapacak adaylar için, 
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8- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve 
Hizmet Dökümü,  

9- Kütahya işyerine başvuru yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu 
taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl 
çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-Devlet üzerinden alınacak SGK 
Tescil ve Hizmet Dökümü ve işyerinden alacakları yazı ile belgeleyecektir.   

10- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 
Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 

SAĞLIK ŞARTLARI   
1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınan 

uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin negatif olduğunu gösterir rapor istenecektir 
2- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; 

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili 
TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim 
imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, 
kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 
Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 
Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış, 
İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 
3- TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların 

almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.  
4- Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık 

kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık 
kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır. 

5- Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu 
uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.  
Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz 
görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci 
kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. 

OKUL BÖLÜMLERİ 
1- İstanbul ve İzmir il sınırlarındaki işyerlerimize başvuru yapacak eski hükümlü 

adaylarda istenilen Ön Lisans Bölümleri 
Elektrik 
Elektrik Teknolojisi  
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı  
Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım  
Endüstriyel Elektrik  
Elektronik Teknolojisi  
Deniz Elektroniği  
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi  
Elektrik-Elektronik  
Elektrik-Elektronik Teknikerliği  
Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği  
Endüstriyel Elektronik  
Endüstriyel Elektronik Teknikerliği  
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Endüstriyel Elektronik Teknolojisi  
Gemi Elektroniği  
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi  
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik  
Raylı Sistemler İşletmeciliği  
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi  
Raylı Sistemler Teknolojisi  
Demiryolu Araçları  
Mekatronik  
Mekatronik Teknolojisi  
Makine  
İş Makineleri  
Makine Metep  
Makine Teknisyenliği  
Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi  
Talaşlı Üretim Talaşsız Şekillendirme  
Termik Santral Makineleri  
Tesviye  
Otomotiv Teknolojisi  
Makine Motor  
Motor  
Motor Otomotiv  
Oto Elektrik-Elektronik  
Oto Elektrik ve Elektroniği  
Oto Motor Teknolojileri  
Otobüs Tamir ve Bakım Otomotiv  
Otomotiv Endüstrisi  
Otomotiv Metep  
Otomotiv Satış Sonrası Hizmet  
Otomotiv Tasarım ve İmalat  
Metalurji  
Metalografi ve Malzeme Muayenesi  
Metal İşleri  
Metalurji ve Malzeme  
Metalurji Malzeme  
Lojistik  
Kargo  
Kargo Hizmetleri  
Lojistik Yönetimi  
Uluslararası Lojistik  
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi 
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık  
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
2- Kütahya işyerimize başvuru yapacak eski hükümlü adayların Meslek Lisesi Elektronik 

bölümünden mezun olması gerekmektedir. 
   9274/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI  

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca 12 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS Eş

Değeri Puanı

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

İngilizce 

Hazırlık 
12 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi alanlarının 

birinden lisans mezunu olmak ve en az 

tezli yüksek lisans derecesine sahip 

olmak. 

ALES: 70 

YDS:85 
SÖZ Öğr.Gör. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 09.08.2022 

Son Başvuru Tarihi : 23.08.2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 24.08.2022 

Sözlü Sınav Tarihi : 26.08.2022 

Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 29.08.2022 

Yazılı Sınav Tarihi : 31.08.2022 

Nihai Değerlendirme Tarihi : 02.09.2022 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) 
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7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-

mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 9268/1-1 

—— • —— 

İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 

MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI 

02/08/2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İlk Defa 

Atanmak Üzere Memur Alım İlanında yer alan; 

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR başlıklı 2 inci maddenin (a) fıkrası ‘‘İlan edilen unvanlar 

için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, P93 

ve P94 kadroları için 2020, P3 kadroları için 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 

yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,’’ şeklinde 

düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 9365/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen 
münhal pozisyonlara, toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1-) GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. 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,  

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  
2-) SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON 

ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR 
A) TEKNİKER (TKNKR-1) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi 

bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (1) 
B) TEKNİKER (TKNKR-2) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak 

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 
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2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (1) 
C) TEKNİSYEN (TKNS-1)  
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 

bölümlerinden mezun olmak, 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (2) 
D) TEKNİSYEN (TKNS-2)  
Bu pozisyonda 4 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi 

bölümlerinden mezun olmak, 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (4) 
E) TEKNİSYEN (TKNS-3)  
Bu pozisyonda 3 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

bölümlerinden mezun olmak, 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 
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3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (3) 
F) TEKNİSYEN (TKNS-4)  
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Makine Teknolojisi bölümlerinden mezun 

olmak, 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (2) 
G) TEKNİSYEN (TKNS-5) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Bilişim Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak. 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : Ankara (1) 
3-) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 22/08/2022-28/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,  
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer 

Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir, 

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 
değerlendirmeye alınmayacaktır, 

4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda 
bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya 
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir, 

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir.   

4-) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ: 
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar; 
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan) 
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b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan) 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) 

Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü 

sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.  

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS 

puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil 

ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

5-) DİĞER HUSUSLAR 

1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv 

araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 

herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 

yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 

çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.  İdare 

tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 

sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir, 

3- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 

alınmayacaktır, 

4- Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır. 

6-) SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Sözlü sınav 6-7 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, saati ve yeri daha sonra 

www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir. Sınav tarihinde 

değişiklik olması durumda tekrar ilan edilecektir. 

7-) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi 

tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. 

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı 

ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste 

belirlenecektir.  

3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler 

içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 

kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.  

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun 

olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 

    9298/1-1 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 

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

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli 

Bilişim Personeli alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması 

gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; 

KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u 

alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 

70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 

doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 

çağrılacaktır. 

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 

İş Tanımı 
Alınacak Kişi 

Sayısı 

Sınava 

Çağırılacak 

Aday Sayısı 

Çalışma 

Süresi 

Aylık Brüt Sözleşme 

Ücreti Katsayı 

Tavanı 

Öğrenim Durumu 

Yazılım Proje 

Yöneticisi 
1 10 Tam Zamanlı 4 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) 

bendinde belirtilen bölümler 

Kıdemli Yazılım 

Geliştirme Uzmanı 
1 10 Tam Zamanlı 3 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) 

bendinde belirtilen bölümler 

Kıdemli Ağ Uzmanı 1 10 Tam Zamanlı 3 katına kadar 
Genel Şartlar 1-(b) 

bendinde belirtilen bölümler 

Veri Tabanı 

Uzmanı 
1 10 Tam Zamanlı 2 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) veya (c) 

bendinde belirtilen bölümler 

I. BAŞVURU ŞARTLARI  

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması, 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 

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

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

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

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olması, 
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ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-

28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 

mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 

657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280) 

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

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

zorunludur.  

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

nitelikler arayabilir. 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir.  

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

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 

1) YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ (1 KİŞİ – 4 KATINA KADAR)  

a) Yazılım geliştirme projelerinde, en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, bu sürenin en az 

2(iki) yılında, yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak. 

b) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim 

sahibi olmak, 

c) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,  

ç) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı 

kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,  

d) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,  

e) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz 

kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve 

programlamasını yapabilmek,  

f) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak,  

g) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV 

ürünlerinde deneyimli olmak,  

ğ) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak. 

h) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) 

sertifikasına sahip olmak,  

ı) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,  

i) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  

j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,  

k) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,  
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l) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,  

m) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak.  

n) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü 

bulunmamak,  

o) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak,  

ö) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük 

hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

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

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

2) KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ – 3 KATINA KADAR) 

a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,  

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak,  

ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,  

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,  

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,  

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,  

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  

ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  

h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,  

ı) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi 

olmak,  

i) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  

j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,  

k) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,  

l) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,  

m) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak.  

3) KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 KİŞİ- 3 KATINA KADAR)  

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem 

Merkezinde 5 (beş) yıl çalışmış olmak, 

b) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP 

Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az birine sahip olmak, 
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c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ 
(VPN), BGP, IP/MPLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri,NAT,SSL, DHCP, DNS, Proxy, 
MPLS teknolojileri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

ç) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları 
(Access Point Controller), Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW Next Generation Firewall) 
sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

d) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak, 
e) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
g) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

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

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ı) Tercihen VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
i) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri 

Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak, 
j) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak, 
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına 

sahip olmak, 
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı 

en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak. 
m) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına 

sahip olmak, 
n) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak. 
4) VERİ TABANI UZMANI (1 KİŞİ – 2 KATINA KADAR) 
a) Veri tabanı uzmanı veya yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak, 
b) SQL ve TSQL dillerini iyi derecede bilmek, 
c) Mevcut veri tabanı tasarımına göre veri tabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve 

kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veri tabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar 
için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, 
view, trigger ve job oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme temel veri tabanı yönetimi 
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

ç) Veri tabanından istenen bilgilere erişebilmek için gerekli sorgulama komutlarını yazma 
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu, Performans tuning, 
kapasite planlama ve Veri tabanı güvenliğini sağlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Veritabanı kurulumu ve konfigürasyonu, izleme, bakım, yedekleme ve yeniden 
yükleme, sorun çözülmesi, yama ve versiyon yükseltme, yüksek erişilebilirlik (high availibility), 
index yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) Raporlar, elektronik tablolar ve sunumlar hazırlayabilme konusunda bilgi ve deneyim 
sahibi olmak, 

g) Veri tabanını kullanarak veri sıralama, gruplama, birleştirme ile raporlama konularında 
bilgi ve deneyim sahibi olmak ve de sistem üzerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ile 
güvenlik raporu hazırlayabilmek, 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

ğ) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme 

yeteneğine sahip olmak, 

h) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

a) Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

http://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. 

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru 

formunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

c) İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da 

imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

III. İSTENİLEN BELGELER 

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 

b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet 

çıktısı,  

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 

ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim 

veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma 

programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en 

az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden 

onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş 

olması gerekmektedir, 

d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü 

(e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için 

çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici 

tarafından onaylanmış belge.) 

e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 

değerlendirilecektir.) 

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),  

g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir) 

ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin 

aslı veya onaylı örneği.  

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 

toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru 

sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır. 

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 

bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

c) Sınava(yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav 

tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 

yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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V.  SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 15 Eylül 2022 tarihinde saat 10:00’da Marmara 

Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında yapılacaktır. 
VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
SINAVIN ŞEKLİ; 
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. 
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.  

SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun 
olarak yukarıdaki “Özel Şartlar   (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır. 

VII. DEĞERLENDİRME 
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha 

fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar 
aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 
asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. 

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

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

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

IX. DİĞER HUSUSLAR  
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

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

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 
girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

X. ÖNEMLİ TARİHLER 
İlan Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün  
 : Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün 

içerisinde başvuru yapabileceklerdir. 
Yazılı Sınav Tarihi : 15 Eylül 2022 
 9269/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 
karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı 
yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen 
belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve 
eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) 

İlan Tarihi : 09.08.2022 
Son Başvuru Tarihi : 23.08.2022 
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 25.08.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 31.08.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr 
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle 
Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral) 
(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / Rektörlüğe Bağlı Bölüm / MYO 

Sekreterliği ile Görüşülmesi Gerekmektedir.) 
Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri: 
1. Rektörlüğe Bağlı Yabancı Diller Bölümünün İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular 

İçin Şirinevler Yerleşkesi Adresi: E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İSTANBUL. 
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Akademik 
Birim Adı 
(Başvuru 

Yeri) 

Bölüm / 
Anabilim 

Dalı / 
Program 
Adı ve 

Eğitim Dili 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES 
Puan 
Şartı 
Türü 

ALES 
Puan 
Şartı 

YDS / 
Eşdeğeri 

Puan 
Şartı 

Özel Şartlar 

Rektörlük 

Yabancı 
Diller 

Bölümü 
(İngilizce) 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
11 

SÖZ 
EA 

SAY 
70 85 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
İngilizce Öğretmenliği, 
İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
ve Çeviribilimi (İngilizce) 
Lisans Bölümlerinden 
Birinden Mezun Olmak. Aynı 
Alanlarından Birinde En Az 
Tezli Yüksek Lisans Yapmış 
Olmak. 

GENEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir. 
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

4. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir. 
5. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
6. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış 

olması, 
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7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv 
kayıtlarının bulunmaması, 

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

9. Müracaat edecek adayların sınavların aynı gün yapılacak olmasından dolayı tek bir 
kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki 
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (birden fazla kadro ilanı olması durumunda) 

MUAFİYET: 
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

İSTENEN BELGELER: 
1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm 

Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-
Mail Adresi Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi 
Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı 
Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES 
Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.) 

2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, 
Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta 
Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya 
Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV) 
5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı) 
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci 

Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin 
Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen 
Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip 
İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından e-Devlet Üzerinden 
Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,) 

7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri, 
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi. (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten 

itibaren beş yıl için geçerlidir.) 
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen 

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, 
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten          

e-Devletten Alınacak Belge, 
11. e-Devletten Adli Sicil Sorgulaması Yapılarak Alınacak, Resmi Kuruma Hitaben, 

Belge Verilme Nedeni Diğer Seçilerek Üniversitemize İbraz Edilmek Üzere “Adli Sicil Kaydı” ve 
“Arşiv Sicil Kaydı” Bulunmadığını Gösterir Barkotlu Belge, 

12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri ile Yeminli Mütercim 
Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri, 

13. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen ve Alanında Gereken Süre 
Kadar Ders Verme Deneyimini, Unvanını ve Kıdem Süresini Gösterir Çalışılan Yerlerden 
Alınacak Onaylı Çalışma Belgesi. 

14. Varsa Yayınlanmış veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar. 
    9223/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden 

karşılanmak üzere (Büro Personeli 3, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5, Hemşire 5, Sağlık 
Teknikeri 5, Destek Personeli 10 adet) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci 
maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 
İLAN 

NO 

BÜRO 

PERSONELİ 
2 

-Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari 

Bilimler, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 

- 2020 KPSS P3 sınavı puanı olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

2022/R01 

BÜRO 

PERSONELİ 
1 

-Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü lisans 

mezunu olmak. 

-2020 KPSS P3 sınavı puanı olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

2022/R01 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

5 

- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Önlisans 

Programından mezun olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 

türünden puan almış olmak.  

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

14.maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini 

başarılı ile tamamlamış olmak. Özel Güvenlik (Silahsız) 

kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için 

yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)  

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları 

taşımak.  

-İç ve dış mekan vardiyalı sistemde çalışmaya engel hali 

bulunmamak.  

-Askerliğini yapmış olmak  

-Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak, erkek 

adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. Boy uzunluğuna 

göre kilo orantılı olmalıdır.(Resmi sağlık kuruluşu tarafından 

verilmiş belge başvuru sırasında teslim edilecektir.) 

-Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm 

yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek. (Örn: 

Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, 

Bergama, Urla gibi) 

2022/R02 
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HEMŞİRE 5 

-Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 

-2020 KPSS P3 sınavı puanı olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

2022/R03 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
3 

-Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü önlisans mezunu olmak. 

-2020 KPSS P93 sınavı puanı olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

2022/R04 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
2 

-Diş Protez Teknolojisi bölümü önlisans mezunu olmak. 

-2020 KPSS P93 sınavı puanı olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

2022/R05 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Şoför) 

2 

-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezunu olmak. 

-Son Başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşını doldurmamış olmak.

-Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı (eski E sınıfı) sürücü 

belgesine sahip olmak.  

-Askerliğini yapmış olmak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

-2020 KPSS P94 sınavı puanı olmak. 

2022/R06 

DESTEK 

PERSONELİ 
8 

-Temizlik, dağıtım ve taşıma hizmetlerini yerine getirmek 

üzere en az ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından 

mezunu olmak.  

-Son Başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşını doldurmamış olmak.

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

-2020 KPSS P94 sınavı puanı olmak. 

2022/R07 

I- GENEL ŞARTLAR: 

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen 

aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) 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, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen 

askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali 

bulunmamak.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak 

şartı aranmaktadır.) 
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e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu 

sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 

II- ÖZEL ŞARTLAR: 

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans 

mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas 

alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına 

uygun olması gerekmektedir. 

2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in 

tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek. 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev 

yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu 

bulunmamak. 

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 

hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

6- Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. 

III- İSTENEN BELGELER: 

1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular 

linkinden temin edeceklerdir) 

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet) 

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet) 

4- Fotoğraf (1 adet) 

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) 

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.) 

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik 

Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık 

kuruluşundan alacakları belge. 

8- Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi. 

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. 

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
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İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru 

yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular 

geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda 

bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı 

belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

1- Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir. 

2- Tüm başvurular ilgili alanların 2020 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir. 

3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 

(on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. 

4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri 

duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi içinde 

belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder. 

5- İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

6- Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular içerisinde KPSS puan sıralamasına göre 

ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son 

Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar gerçekleşir. 

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 

sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal 

faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak 

kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

9- Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe 

aykırı bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz 

edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı 

No: 144 Alsancak/ İZMİR 

Detaylı Bilgi İçin Telefon : (0232) 412 11 01 

     (0232) 412 11 13 

     (0232) 412 11 43 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9309/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

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

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARINA İLİŞKİN 
DÜZELTME İLANI 

21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Karar Tarihi ve No: 29.06.2022 – 15016 sayılı Kurul Kararına ilişkin Demircili Mahallesi 
Duvararası Mevkii Arkeolojik Sit. Tescil Haritası Karar Tarihi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9234/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

 
 9247/1-1 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

 
 9257/1-1 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

 
 9270/1-1 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 
 9271/1-1 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

 
 9272/1-1 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

 
 9273/1-1 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 9275/1-1 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 

 

 



9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2022 – Sayı : 31918

Sayfa

1

2

2

3

3

3

4

10

26

27

35

43

112

121
150

216

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi
Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2022 Tarihli ve 11114 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/51, K: 2022/94 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/62, K: 2022/95 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2022 Tarihli ve 2017/7592 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 9 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


