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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU ÖDÜL

PROGRAMI VE ETKİNLİK DESTEKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma

Kurumunca görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları,
nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarındaki Ar-Ge faali-
yetlerini özendirmek, bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliş-
tirilmesini sağlamak ve yaptığı çalışmalarla bu alanlara katkı sağlayanları ödüllendirmek ama-
cıyla yürütülecek ödül programı ve etkinlik desteklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kuru-

munca verilecek ödülleri ve düzenlenecek ve/veya paydaş olunacak etkinlikler kapsamında
verilecek destekleri kapsar. Proje ve burs destekleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 681 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (g), (ı) ve (m) bentlerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: TENMAK Başkanını,
b) Başkanlık: TENMAK Başkanlığını,
c) Danışma ve Değerlendirme Kurulu: Etkinlikle ilgili içerik, uygulamalar, ilke ve ku-

rallar ile gerekli görülen diğer konularda danışmanlık yapmak ve önerilerde bulunmak, etkinlik
sürecinde gerekli kontrolleri yapmak ve başvuruları değerlendirmek üzere oluşturulan heyeti,

ç) Etkinlik: TENMAK’ın görev alanına giren konulardaki Ar-Ge faaliyetlerini özen-
dirmek ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliştirilmesini
sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek kamp, şenlik, yarışma, sergi, atölye çalışması, tematik
oyunlar, fuar ve benzeri her türlü faaliyet ve uygulamayı,

d) Koordinatörlük: İlgili ödül veya etkinlik desteği ile ilgili süreçleri yürüten, Başkanlık
bünyesindeki birimi,

e) Ödül programı: TENMAK tarafından görev alanına giren konulardaki Ar-Ge faali-
yetlerini özendirmek, bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliş-
tirilmesini sağlamak ve yaptığı çalışmalarla bu alanlara katkı sağlayanları ödüllendirmek ama-
cıyla verilen ödülleri içeren programı,

f) Sorumlu kişi: Etkinlik desteğinin tüm idari, mali ve teknik hususlarından sorumlu
olan, etkinlik desteğine; gerçek kişi adına başvurulması durumunda başvurucuyu, takım adına
başvurulması durumunda takımı temsil etmek üzere takım üyeleri tarafından belirlenmiş kişiyi,
kurum/kuruluş adına başvurulması durumunda ise kurum/kuruluşu temsil etmek üzere
kurum/kuruluş tarafından görevlendirilen kişiyi,

g) Takım: Birden fazla gerçek kişiden oluşan grubu,
ğ) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,
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h) Uzman hakem: Ödül ve etkinlik desteği başvurularını değerlendirmek üzere TENMAK
tarafından görevlendirilen ilgili alanda uzman kişiyi,

ı) Yürütme Kurulu: TENMAK Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödül Programı

Verilebilecek ödüller
MADDE 5- (1) TENMAK tarafından yürütülecek ödül programı kapsamında bütçe

imkânları çerçevesinde aşağıda belirtilen ödüller verilebilir:
a) TENMAK Bilim Ödülü.
b) TENMAK Hizmet Ödülü.
c) TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü.
ç) TENMAK Özel Ödülü.
d) TENMAK Teknoloji Ödülleri.
TENMAK Bilim Ödülü
MADDE 6- (1) TENMAK Bilim Ödülü, yaptığı bilimsel çalışmalarla enerji, maden,

iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor ve nadir toprak ele-
mentleri ile ilgili bilim ve teknolojilere uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş ve
çalışmaları ile öne çıkmış hayattaki bilim insanlarına verilir.

(2) TENMAK Bilim Ödülüne; aynı bilim insanı tarafından en fazla üç kez başvuru ya-
pılabilir ya da aynı bilim insanı en fazla üç kez aday gösterilebilir. Bu ödüle aşağıda sayılanlar
tarafından aday gösterilebilir:

a) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/ku-
ruluşları tarafından verilen ulusal veya uluslararası bilim veya hizmet ödülü almış bilim insan-
ları.

b) TENMAK Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.
c) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/ku-

ruluşları.
ç) Üniversite rektörlükleri.
(3) TENMAK Bilim Ödülü her yıl en fazla üç kişiye verilebilir. Bu kişilerin her birine

verilecek ödül miktarı, kişi başına 200.000,00 TL’yi aşmamak kaydıyla Başkanın teklifi üzerine
Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca plaket ve berat verilir. Ödül alanlar eşdeğer sayı-
lır.

TENMAK Hizmet Ödülü
MADDE 7- (1) TENMAK Hizmet Ödülü, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, par-

çacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve tek-
nolojilerin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş, ilgili alanın kalkınmasına, bilimsel kabili-
yetlerin kazanılmasına ve geliştirilmesine yön vermiş bilim insanlarına verilir. Bu ödül için
hayatta olma şartı yoktur.

(2) TENMAK Hizmet Ödülüne; başvuru alınmaz, aynı bilim insanı en fazla üç kez aday
gösterilebilir. Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/ku-
ruluşları tarafından verilen ulusal veya uluslararası bilim veya hizmet ödülü almış bilim insan-
ları.

b) TENMAK Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.
c) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/ku-

ruluşları.
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ç) Üniversite rektörlükleri.
(3) TENMAK Hizmet Ödülü, her yıl bir kişiye verilebilir. Bu kişiye verilecek ödül mik-

tarı, 150.000,00 TL’yi aşmamak kaydıyla Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından
belirlenir. Ayrıca plaket ve berat verilir. Hayatta olmayan bilim insanlarının ödülleri kanuni
mirasçılarına verilir.

TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü
MADDE 8- (1) TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü, yaptığı aktif çalışmalarıyla enerji,

maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor ve nadir toprak
elementleri ile ilgili bilim ve teknolojilere gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda
bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk günü itibarıyla
kırk yaşını tamamlamamış bilim insanlarına verilir.

(2) TENMAK Genç Araştırmacı Ödülüne; aynı bilim insanı tarafından en fazla üç kez
başvuru yapılabilir ya da aynı bilim insanı en fazla üç kez aday gösterilebilir. Bu ödüle aşağıda
sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/ku-
ruluşları tarafından verilen ulusal veya uluslararası bilim veya hizmet ödülü almış bilim insan-
ları.

b) TENMAK Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.
c) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/ku-

ruluşları.
ç) Üniversite rektörlükleri.
(3) TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü, her yıl en fazla beş kişiye verilebilir. Bu kişi-

lerin her birine verilecek ödül miktarı, 75.000,00 TL’yi aşmamak kaydıyla Başkanın teklifi
üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca plaket ve berat verilir. Ödül alanlar eşdeğer
sayılır.

TENMAK Özel Ödülü
MADDE 9- (1) TENMAK Özel Ödülü, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık

hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji
alanlarında yenilikçi, yaygın etkisi olan, katma değeri yüksek, ülkemizin uluslararası alanda
rekabet gücünü artıracak çalışmaların sahibi olan hayattaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
verilir.

(2) TENMAK Özel Ödülüne; başvuru alınmaz ve aday gösterilmez. Bu ödül, aynı kişiye
en fazla bir kez ve her yıl en fazla bir kişiye verilebilir.

(3) TENMAK Özel Ödülü verilecek kişi ve ödül miktarı, 200.000,00 TL’yi aşmamak
kaydıyla Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca plaket ve berat
verilir.

TENMAK Teknoloji Ödülleri
MADDE 10- (1) TENMAK Teknoloji Ödülleri, enerji, nükleer ve maden teknolojileri

alanlarından birinde yenilikçi, yaygın etkisi olan, katma değeri yüksek, ülkemizin uluslararası
alanda rekabet gücünü artıracak ürünlerin ve süreçlerin sahibi olan Türkiye merkezli sermaye
şirketlerine verilir.

(2) TENMAK Teknoloji Ödüllerine; başvuru alınmaz ve aday gösterilmez. Bu ödüller,
aynı sermaye şirketine en fazla bir kez verilir ve aynı yıl birden fazla sermaye şirketine veri-
lebilir.

(3) TENMAK Teknoloji Ödülleri verilecekler, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu
tarafından belirlenir. Bu ödül, plaket ve berat olarak verilir.
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Ödül çağrısı, başvuru ve aday gösterme
MADDE 11- (1) Başvuru alınabilecek ve/veya aday gösterilebilecek ödüllere ilişkin

Başkanlık tarafından onaylanan kurallar ile süreçlere ilişkin bilgileri içeren ödül çağrısı,
TENMAK internet sitesinde ilan edilir.

(2) Ödüllere başvurulabilmesi veya aday gösterilebilmesi için aynı kategoride daha
önce ödül alınmamış olması gerekir. Aynı dönemde yalnızca bir ödüle başvurulabilir veya aday
gösterilebilir.

(3) Ödüllere başvuru ve aday gösterme elektronik ortamda alınır.
Ön inceleme
MADDE 12- (1) Ödüllere yapılan başvurular ve aday gösterilmeler usul ve şekil bakı-

mından Koordinatörlük tarafından incelenir. Bilgi ve belge eksikliği tespit edilen başvurular
ve aday gösterilmeler değerlendirmeye alınmaz.

TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödüllerine ilişkin değerlendirme ve karar
MADDE 13- (1) TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödüllerine yapılan

başvurular ve aday gösterilmelerin değerlendirilmesi Koordinatörlük tarafından yürütülür.
(2) Başkanlık tarafından her yıl TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödülleri

için ayrı ayrı en az beşer kişiden oluşan ödül komiteleri kurulur. Komite üyeleri, tercihen ilgili
bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları veya
TENMAK tarafından verilen ulusal veya uluslararası bilim veya hizmet ödülü almış veya ala-
nında uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşur.

(3) Ödül komitesi, Başkanlığın daveti üzerine üye tam sayısının en az üçte iki çoğun-
luğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

(4) Ödül komitesi, ön değerlendirme yaparak adayların değerlendirmeye uygun olup
olmadığını tespit eder ve uygun bulunan adayların değerlendirilmesi için Başkanlığa uzman
hakem önerisinde bulunur. Uzman hakemler Başkanlık tarafından belirlenir.

(5) Değerlendirilmesi uygun bulunan adaylara ilişkin dosyalar, Koordinatörlükçe uzman
hakemlere ulaştırılır. Uzman hakemler, Başkanlıkça belirlenen kurallar ve kriterler çerçevesinde
dosyaları değerlendirerek görüşlerini ilgili ödül komitesine sunulmak üzere Koordinatörlüğe
gönderir.

(6) Ödül değerlendirme sürecinde TENMAK tarafından yapılan tüm değerlendirme ve
oluşturulan görüşler ile değerlendirmelerine başvurulan uzman hakem ve komite üyelerinin
isimleri ile bunlar tarafından verilen görüşler ve sunulan değerlendirmeler gizlidir.

(7) Ödül komitesi, uzman hakem görüşlerini değerlendirerek adaylara ilişkin tavsiye
kararını Başkanlığa sunar. Tavsiye kararı değerlendirilerek Başkan tarafından Yürütme Kuru-
luna sunulur.

(8) TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödülü verilecek kişiler Yürütme Ku-
rulunca belirlenir.

Ödül kazananların ilanı
MADDE 14- (1) TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödülünü kazananlar,

her yıl TENMAK’ın kuruluş yıldönümü olan 28 Mart tarihinde açıklanır. Diğer ödül türlerini
kazananlar ise ilgililere bildirilir.

(2) TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödülleri, düzenlenecek bir törenle
sahiplerine verilebilir.

Azami ödül miktarlarının artırılması
MADDE 15- (1) Bu bölümde belirtilen azami ödül miktarlarına ilişkin tutarlar,

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değer-
leme oranını aşmamak üzere her bir takvim yılı için Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu
tarafından artırılarak uygulanabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etkinlik Destekleri

Etkinlik desteklerinin belirlenmesi
MADDE 16- (1) TENMAK tarafından düzenlenecek destek içerikli etkinlikler kapsa-

mında uygulanacak teknik, mali ve idari kurallar ile süreçlere ilişkin bilgileri içeren etkinlik
kuralları ile idari ve mali hususlar, TENMAK’ın çalışma ilke, program ve öncelikli alanları
çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulur. Yürütme Kurulunca
onaylanan etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlar TENMAK internet sitesinde ilan edilir.

(2) TENMAK tarafından paydaş olunacak destek içerekli etkinliklerin adları, katılım
koşulları ve şartları ile verilebilecek destekler ve paydaşların sorumlulukları, paydaş olunan
kurum/kuruluşlar ile birlikte Başkanlıkça Yürütme Kurulu onayı alınarak belirlenir. Bu amaçla
gerekli görülmesi halinde, paydaş olunan kurum/kuruluşlar ile karşılıklı sorumlulukların be-
lirlendiği işbirliği protokolü imzalanır.

(3) TENMAK tarafından düzenlenecek veya paydaş olunacak etkinliklere katılım hakkı
kazanan gerçek kişi, takım ve kurum/kuruluşlara hazırlık desteği ve bunlardan başarılı bulu-
nanlara ve/veya dereceye girenlere etkinlik ödülleri verilebilir.

Duyuru ve başvurular
MADDE 17- (1) TENMAK tarafından gerçekleştirilecek destek içerikli etkinliklere

ilişkin duyurular, Başkanlık tarafından belirlenen tarihlerde TENMAK internet sitesinde ilan
edilir.

(2) Etkinlik kapsamında verilecek desteklere ilişkin başvurular elektronik ortamda alı-
nır.

(3) Etkinlik desteklerine ilişkin başvurularda, başvuru ile aynı konu ve içeriğe sahip;
herhangi bir başvurunun başka bir kurum/kuruluşça desteklenip desteklenmediği ve herhangi
bir başvurunun desteklenmek üzere başka bir kurum/kuruluşa sunulup sunulmadığı beyan edilir.
Bu kapsamda desteklendiği veya sunulduğu yönünde beyanda bulunulan başvurular, gerekli
görülmesi halinde uzman hakem değerlendirmesi de alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde Koordinatörlüğün önerisi üzerine Başkan onayı ile değerlendirmeye alınabilir.

Ön inceleme
MADDE 18- (1) Etkinlik kapsamında verilecek desteklere ilişkin başvurular, usul ve

şekil bakımından Koordinatörlük tarafından incelenir. Bilgi ve belge eksikliği tespit edilen baş-
vurular değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme ve karar
MADDE 19- (1) Etkinlik kapsamında verilecek desteklere ilişkin başvuruların değer-

lendirilmesi Koordinatörlük tarafından yürütülür.
(2) Gerekli görülmesi halinde, gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili Danışma ve Değer-

lendirme Kurulu oluşturulur. Danışma ve Değerlendirme Kurulu, Koordinatörlüğün önerisi ve
Başkanın onayı ile TENMAK içinden veya dışından en fazla üç yıllığına seçilen, etkinlik ile
ilgili alanda uzman en az beş kişiden oluşur.

(3) Danışma ve Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili ilke, kural ve usuller ile destek ve ödül tutarlarına

ilişkin Başkanlığa öneride bulunmak.
b) Başvuruları değerlendirmek ve tavsiye kararlarını Başkanlığa sunmak.
c) Etkinlikle ilgili alınması gerekli tüm tedbirleri belirlemek.
ç) Etkinlik öncesi belirlenen kontrolleri yapmak.
d) Etkinlik sırasında yapılan itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere Baş-

kanlığa öneride bulunmak.
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e) Etkinlikle ilgili gerekli görülen diğer konularda danışmanlık yapmak ve önerilerde
bulunmak.

(4) Danışma ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri Koordinatörlük tara-
fından yerine getirilir.

(5) Danışma ve Değerlendirme Kurulu, Başkanlığın daveti üzerine üye tam sayısının
en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile
karar verir.

(6) Etkinlik kapsamında hazırlık desteği ve ödül verilmesine, Danışma ve Değerlen-
dirme Kurulunun tavsiye kararı değerlendirilerek Başkan tarafından karar verilir.

Mali hükümler
MADDE 20- (1) TENMAK tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bütçe

imkânları çerçevesinde aşağıda belirtilen harcama kalemleri TENMAK tarafından karşılana-
bilir:

a) Hazırlık desteği: Etkinliklere katılım hakkı kazanan gerçek kişi, takım ve kurum/ku-
ruluşlara ortaya koyacakları ürün veya performansı hazırlamaları için ayni veya nakdi destek
verilebilir. Verilecek destek miktarları ve niteliği, etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlarda
belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla Başkanlık tarafından belirlenir.

b) Etkinlik ödülleri: Etkinliklere katılan gerçek kişi, takım ve kurum/kuruluşlardan ba-
şarılı bulunanlara ve/veya dereceye girenlere ödül verilebilir. Verilecek ödül tür ve miktarları,
etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlarda belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla Baş-
kanlık tarafından belirlenir.

c) Görevlilerin ücretleri ve yolluk giderleri: Etkinlik kapsamında TENMAK tarafından
görevlendirilen veya etkinliğe katkı vermek üzere davet edilen TENMAK personeli haricindeki
diğer gerçek kişilere (rehber, danışman, konuşmacı, uzman, teknik ve benzeri personel) öde-
necek ücretler etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlarda belirlenen üst limitleri aşmamak
kaydıyla Başkanlık tarafından belirlenir, ödenecek yol ve konaklama giderleri ile gündelikler
ise 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre karşılanır.

ç) Etkinlik ile ilgili mamul mal ve hizmet alımları, temsil, tanıtma ve organizasyon gi-
derleri ile ilgili harcamalar.

d) Etkinlik ile ilgili olarak doğabilecek diğer harcamalar.
(2) Etkinliğe gerçek kişi/takım adına katılım sağlanması durumunda verilecek ödül

ve/veya nakdi hazırlık destekleri, sorumlu kişi adına açılmış hesaba TENMAK tarafından gön-
derilir.

(3) Etkinliğe kurum/kuruluş adına katılım sağlanması durumunda verilecek ödül ve/ve-
ya nakdi hazırlık destekleri, TENMAK tarafından ilgili kurum/kuruluşun hesabına gönderilir.
Bu hesaptan yapılacak harcamalar kurum/kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre gerçekleştiri-
lir.

(4) Etkinliğe yurtdışından katılanlara verilecek nakdi hazırlık destekleri veya ödüller,
etkinlik sırasında elden ya da belirtecekleri banka hesabına gönderilir.

(5) Hazırlık desteği harcamaları ile verilecek ödüllerin takımda yer alan kişilere dağı-
tımı, etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlar çerçevesinde sorumlu kişi tarafından gerçek-
leştirilir.

(6) Hazırlık desteğine ilişkin harcama belgeleri; katılımcı gerçek kişi adına, takım adına
katılım sağlanması halinde takım adı belirtilerek sorumlu kişi adına, kurum/kuruluş adına ka-
tılım sağlanması halinde ise kurum/kuruluş adına düzenlenir.

(7) Etkinliğe kurum/kuruluş adına katılım sağlanması durumunda, hazırlık desteği kap-
samında sağlanan kaynak ile edinilen dayanıklı taşınırlar (demirbaş, makine ve cihazlar) söz
konusu kurum/kuruluşa ait olur. Bu taşınırlar etkinlik sonuçlanıncaya kadar sorumlu kişinin
kullanımına verilir.
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(8) Etkinliğe gerçek kişi/takım adına katılım sağlanması durumunda, hazırlık desteği
kapsamında sağlanan kaynak ile edinilen dayanıklı taşınırlar (demirbaş, makine ve cihazlar)
gerçek kişiye/müştereken takıma ait olur. Ancak TENMAK’ın, söz konusu taşınırların kendi-
sine devrini talep etmesi halinde, taşınırlar en geç bir ay içerisinde sorumlu kişi tarafından
TENMAK’a bedelsiz olarak teslim edilir. Taşınırların teslimine ilişkin masraflar TENMAK
tarafından karşılanır.

(9) Etkinlik kapsamında gerçekleşen harcamalara ilişkin tüm belgeler, TENMAK tara-
fından gerektiğinde yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere, sorumlu kişi ve adına katılım
sağlanan kurum/kuruluş tarafından genel hükümlere göre beş yıl muhafaza edilir.

(10) Sorumlu kişi, hazırlık desteğinden yapılan harcamalara ilişkin raporu, TENMAK
tarafından bildirilen süre içerisinde TENMAK’a iletmekle yükümlüdür. Destek tutarının ta-
mamının harcanamaması halinde kalan tutar, TENMAK’ın banka hesaplarına iade edilir ve
buna ilişkin dekont TENMAK’a iletilir.

(11) TENMAK’ın yapacağı incelemeler sonucunda, katılımcıların kusur veya ihmalle-
rinden dolayı etkinliğe hazırlık faaliyetlerinin veya katılımın etkinlik kuralları ile idari ve mali
hususlar çerçevesinde TENMAK tarafından belirlenmiş usul ve şartlara göre gerçekleştirilme-
diğinin tespit edilmesi durumunda; gönderilmiş olan hazırlık desteği tutarının tamamı,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesi gereği belirlenen gecikme zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte TENMAK
hesabına iade edilir.

(12) Ayni olarak verilecek hazırlık destekleri, TENMAK tarafından temin edilerek so-
rumlu kişinin kullanımına verilir. İlgili ayni desteğin etkinlik sonrası kullanımı ve devri ile
ilgili işlemler etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlar çerçevesinde yapılır.

(13) Etkinliğe katılanlardan katılım ücreti alınmasının öngörülmesi durumunda, alına-
cak katılım ücreti, etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlarda belirlenen üst limitleri aşmamak
kaydıyla Başkanlık tarafından belirlenir. Etkinlikler kapsamında alınacak katılım ücretleri
TENMAK bütçesine gelir kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödüllerden ve etkinlik desteklerinden yararlanamayacaklar
MADDE 21- (1) Yürütme Kurulu üyeleri ile ödül programı ve etkinlik destekleri de-

ğerlendirme sürecinde görev alanlar ve TENMAK personeli, bu görevleri süresince bu Yönet-
melik kapsamındaki ödüllerden ve etkinlik desteklerinden yararlanamazlar. Bunlar, bu görevleri
süresince bu Yönetmelik kapsamındaki ödüllere ve etkinlik desteklerine başvuru yapamaz ve
aday gösterilemez.

Devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce süreci başla-

tılmış olan ödüllere ve etkinlik desteklerine ilişkin devam eden iş ve işlemler, bu Yönetmeliğe
göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araş-

tırma Kurumu Başkanı yürütür.

2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



—— • ——

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2022 – Sayı : 31941



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10266 

—— • —— 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10483 

—— • —— 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10484 
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Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9639 

—— • —— 
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10482 

—— • —— 
İstanbul 16. İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 10488 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10490 
 

—— • —— 
 

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10491 
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İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10489 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR  

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı: 2886 
Bölge Müdürlüğü: Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü: Sındırgı OİM 
İhale Tarihi: 12.09.2022 // İhale Saati: 14:00 
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet M3/Ster 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici Teminat 
(TL) 

1 Dedekıran 
İb. Dikili 

Ağaç 
41 39 9416 4.238,339 1.452,00 184.622,00 

         

         

         

         

TOPLAM: 9416 4.238,339 1.452,00 184.622,00 

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: TR790001000 
047114069565001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 516 10 75 ( 2120 ) - Süleyman GÜLER 
    10298/2-1 



2 Eylül 2022 – Sayı : 31941 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

9 KALEM AMFİ SIRASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Samsun Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma 

Şube Müdürlüğü ihtiyacı 9 kalem amfi sırası, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi 

Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve çizimlerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

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

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

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

hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

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

3) Teklifler 13.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

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

adresinin  ihale  ilanları  bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan 

firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    10474/1-1 
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YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması 

Hizmet Alımı İşi, Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/884114 

1- İdarenin 

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

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2- İhale Konusu Malın 

a)  Niteliği, Türü ve Miktarı : 2022/2023 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki ±- % 20 toleranslı 100.000 ton pancarların 

damperli kamyonlarla pancar kanallarına taşınarak 

boşaltılması Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İşe Başlama Tarihi : 01.10.2022 (Tahmini) 

     İşin Bitiş Tarihi : 30.01.2023 (Tahmini) 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 13.09.2022 Saat 10:00 

4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve 295,00 ₺. (Y.İkiyüzdoksanbeştürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

günü olmalıdır. 

8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    10329/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, 

birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 

suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : 1. Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 

Şehitkamil / GAZİANTEP 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait isale hattı inşaatı altyapı 

yapım işi 

b) Yapılacağı Yer : Şehitkamil/GAZİANTEP 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin Süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 748.633.000 TL  

f) Geçici Teminatı :   22.458.990 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 15/09/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A)  Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge.  

D)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F)  Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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. 
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G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H)  Keşif bedelinin %3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K)  İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 1. Organize Sanayi Bölgesi 

83120 Nolu Cad. No: 7 Şehitkamil / GAZİANTEP adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    10268/2-2 
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6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

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

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

İhale Kayıt Numarası : 2022/877925 

1- İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik Posta Adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 6 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

1  86 ºC Derin Dondurucu  1  Adet 

2  İnkübatör  1  Adet 

3  Jel Görüntüleme Cihazı  1  Adet 

4  Mikro UV Spektrofotometre  1  Adet 

5  Soğutmalı Santifürüj  1  Adet 

6  Su Banyosu  1  Adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 75 takvim 

günü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve Saati : 06.09.2022 Salı günü saat 14.30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

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

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

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

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

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

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

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

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

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

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

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

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

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

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

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

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

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

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

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

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

satın alınabilir. 

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

8- Teklifler 06.09.2022 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

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

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    10289/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü : Sütçüler OİM 
İhale Tarihi : 12.09.2022 // İhale Saati: 10:00 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m³/Ster 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat 

TL 

1 
KARADAĞ 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
87/86 88 2556 3.942,047 1.280,00 151.375,00 

2 
SÖĞÜTDAĞI 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
53 89 2291 2.126,956 1.740,00 111.027,00 

TOPLAM 4847 6.069,003 3.020,00 262.402,00 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
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: TR360001000 

388377180255001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Birlik Mah. Atatürk Cad. No: 76 SÜTÇÜLER/ISPARTA 
Telefon : 0(246) 351 2020 
E-Posta : sutculerisl@ogm.gov.tr 
    10064/1/2-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR 
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Sütçüler OİM 
İhale Tarihi : 12.09.2022 // İhale Saati: 11:00 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m³/Ster 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat 

TL 

1 
SÜTÇÜLER 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
25 90 1551 2.104,892 1.475,00 93.141,00 

2 
KESME 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
207 91 2829 2.997,108 1.320,00 118.685,00 

3 
KESME 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
142 92 5191 4.349,333 1.320,00 172.234,00 

TOPLAM 9571 9.451,333 4.115,00 384.060,00 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
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: TR360001000 

388377180255001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Birlik Mah. Atatürk Cad. No: 76 SÜTÇÜLER/ISPARTA 
Telefon : 0(246) 351 2020 
E-Posta : sutculerisl@ogm.gov.tr 
    10064/2/2-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İzmir İli Kınık Belediye Başkanlığından: 

 
    10115/1-1 
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SİNYALİZASYON VE HABERLEŞME ŞEFLİKLERİNE SİNYAL MALZEMELERİ 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/872678 

İşin Adı  :  2. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Sinyalizasyon ve Haberleşme 

Şefliklerine Sinyal Malzemeleri Temini İşi 

İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1- İdarenin 

a) Adresi : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Anadolu Bulvarı üzeri 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 8741-520 8781 - 312 520 8949 

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

ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının  

    Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr 

2- İhale Konusu Malın   

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : SİNYAL MALZEMELERİ TEMİNİ İŞİ 

b) Teslim [Yeri / Yerleri]  : TCDD 2. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü 

EST Deposu 

c) Teslim [Tarihi / Tarihleri] : Sözleşme imzalanmasına müteakip 120 (yüz yirmi) 

takvim günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik /  

Yeterlik Değerlendirmesinin:    

a) Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 14.09.2022 - 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1.  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4.2.  Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 14.09.2022 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4.3.  İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

4.4.  Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

4.5.  Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Yasalara tabi değildir. 

    10243/1-1 
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1.500 TON PANCAR KUYRUĞU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda ( ± % 20 toleranslı) 1.500 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık Artırma İhale Usulü İle 

İhale Edilecektir. 

1- İdarenin 

a) Adresi : Yurtbaşı Beldesi Elazığ  

b) Telefon ve faks  

    numarası-e posta : Tel: 424 251 28 75 (5 hat) – Faks: 251 24 14 

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ( ± % 20 toleranslı) 1.500 Ton Pancar Kuyruğu Satışı 

İhalesi  

b) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu  

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip ( ± % 

20 toleranslı) 60 (altmış) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 12/09/2022 Pazartesi Günü, Saat 10:00 

4-  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (Kdv Dahil) TL 200,00- (İkiyüz 

Türk Lirası) karşılığı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

4.3.  Teklifler en geç 12.09.2022 Pazartesi günü, Saat 10.00’a kadar Fabrikamız 

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

(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5-  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

6-  Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere 

isteklilerce belirlenecektir. 

7- Diğer Hususlar 

7.1.  İhale gün ve saatinde teklif alınması açık arttırma usulü ile ihale edileceğinden 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.  

7.2.  Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

    10371/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Banaz Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi 12/09/2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BANAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri esatis.ogm.gov.tr 

 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi Boy (m) 
Miktarı Parti 

Sayısı

Muhammen

Bedeli TL 
Geçici  

Teminat TLAdet m3/Ster/K

1 ÇAMSU OİŞ İbreli Dikili Ağaç  14894 5103.607 1 929,00 142.238, 00

 TOPLAM   14894 5103.607 1 929,00 142.238,00

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgünün de aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 
Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %2.50 gecikme faizi 

peşin olarak alınacaktır. 
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12- 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. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : 
Telefon : 0(276) 315 1007 
Fax No : 0(276) 315 2186 
    10246/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ 

SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden:  
Kanun Kapsamı : 2886  
Bölge Müdürlüğü : ÇANAKKALE OBM // İşletme Müdürlüğü: KEŞAN OİM  
İhale Tarihi : 12.09.2022 // İhale Saati: 14:00  
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. 
No: 

Şefliği Cinsi Bölme No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici Teminat 
(TL) 

1 KEŞAN 
İbreli Dikili 

Ağaç 
129 76 25014 6.923,993 860,00 178.639,00 

2 KEŞAN 
İbreli Dikili 

Ağaç 
111 78 1990 649,911 854,00 16.651,00 

3 KEŞAN 
İbreli Dikili 

Ağaç 
109 79 3569 854,861 692,00 17.747,00 

4 YAYLA 
İbreli Dikili 

Ağaç 
76 80 4317 712,606 700,00 14.965,00 

5 SAROS 
İbreli Dikili 

Ağaç 
219 325 5907 1.108,657 928,00 30.865,00 

6 KEŞAN 
İbreli Dikili 

Ağaç 
121/185 326 156 101,188 991,20 3.009,00 

7 KEŞAN 
İbreli Dikili 

Ağaç 
113/116 327 2496 980,340 844,00 24.822,00 

8 KORUDAĞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 

122/124/208/ 
209/210/211/ 

212/213/ 
214 

328 4720 2.096,569 945,00 59.438,00 

 TOPLAM:  48169 13.428,125  346.136,00 

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: Ziraat Bankası Keşan Şb. 
TR020001000105104597665001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 
istenen Parti No belirtilmelidir.  

4) İrtibat için: 0284 714 10 36(126) - Seçkin BİÇEN” 
 9886/2-1 
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DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tarihi 14/09/2022 

Saati 10:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri Edremit 

 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 
BURHANİYE 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 5251 4033.461 1 900,00 108.903,00 

2 
EDREMİT 

OİŞ 

Yapraklı + 

İbreli Dikili 

Ağaç 

 5137 2749.213 1 900,00 74.229,00 

3 
PAŞADAĞ 

OİŞ 

Yapraklı + 

İbreli Dikili 

Ağaç 

 2541 3060.616 1 1.215,00 111.559,00 

4 
PAŞADAĞ 

OİŞ 

Yapraklı + 

İbreli Dikili 

Ağaç 

 3275 3570.136 1 1.261,00 135.058,00 

 TOPLAM   1620 13413.426 4 4.276,00 429.749,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 4 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre 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 ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır.  

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- 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. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : 
Telefon: 0(266) 373 1222 
Fax No: 0(266) 373 1092 
    10245/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE DİKİLİ AĞAÇ 

SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Bayramiç OİM  
İhale Tarihi : 07/09/2022 // İhale Saati: 14:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. 

No: 
Şefliği Cinsi 

Bölme 

No 

Parti 

No 
Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

1 
EVCİLER ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
212 671 5.188 6.648,455 1.332,00 265.672,00 

2 
YAĞCILAR ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
74 672 4.625 4.539,582 845,00 115.078,00 

3 

KUŞAKLICA 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
97 673 5.693 4.171,193 1.023,00 128.014,00 

4 
GÖKÇEİÇİ ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
89 674 6.984 4.415,457 908,00 120.277,00 

5 

KUŞAKLICA 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
75 675 1.385 1.250,032 1.077,00 40.389,00 

TOPLAM: 5 23.875 21.024,719 5.185,00 669.430,00 

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: TR5500010000 
77094996885001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 773 11 03 (2313 - 2332) - ALİ ÇAĞDAŞ FELEK 
    10185/2-2 
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE  

YAPRAKLI+İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

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

İhale Tarihi : 12/09/2022 / İhale Saati: 10:30 

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 ARICAK 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
11 366 5.036 3.507,553 1.380 145.213 

TOPLAM: 1 5.036 3.507,553 1.380 145.213 

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: TR500001000 

405378342815001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 

belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 484 7018 - Sadriye ARAS 

    10121/1-1 

—— • —— 
15.000 ADET B-70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/853261 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

2- İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 15.000 Adet B-70 Beton Travers Alımı 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu’na (3. Kat 325 nolu oda) 

23/09/2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen 

yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda) 

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli 

Teşekkülümüz veznesine 300,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale bürosundan temin 

edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    10330/1-1 
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800 TON 49E1 (R260) VE 800 TON 60E1 (R260) OLMAK ÜZERE TOPLAM 1600 TON 
RAY ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 800 Ton 49E1 (R260) ve 800 Ton 

60E1 (R260) Olmak Üzere Toplam 1600 Ton Rayın Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 
İhale Kayıt No : 2022/888457 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
     Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
2- İhale Konusu Malın  
 Adı ve Miktarı  : 800 TON 49E1 (R260) VE 800 TON 60E1 (R260 ) 

OLMAK ÜZERE TOPLAM 1600 TON RAYIN 
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 
MÜDÜRLÜĞÜ 

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

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 22.09.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 500 TL’nin T.C. 
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir.  10399/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemiz 01.09.2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak 
yayımlanan Öğretim Üyesi alım ilanında bulunan İktisat Politikası Anabilim Dalı ve İktisat 
Teorisi Anabilim Dalı doçent kadrosu ilan şartları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

DOÇENT 
Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad Der İlan Şartı 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

İktisat İktisat Politikası 1 1 

Enflasyon-faiz ilişkisi, 
makroekonomik değişkenler 
ve ekonomik büyüme ilişkisi 
konularında çalışmaları olmak 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

İktisat İktisat Teorisi 1 1 

Savunma Sektörü, Teknolojik 
Yoğunluk, Gelir Düzeyi 
Farklılıkları konularında 
çalışmaları olmak 

İlgililere duyurulur. 10470/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10413/1-1 
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TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10376/1/1-1 
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TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10376/2/1-1 
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TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10350/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10471/1-1 

  



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 2 Eylül 2022 – Sayı : 31941 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10400/1/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10400/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

A-2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma 

sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara; 

1) 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 

2) 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 

3) 150 idari yargı hâkim adayı, 

alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda 

yapılacaktır. 

SINAV MERKEZLERİ 

062 ANKARA - ÇANKAYA 

067 ANKARA - YENİMAHALLE 

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR) 

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER) 

352 İZMİR (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ) 

a) Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin 

uygulanacağı 1. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın 

Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma 

işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına 

alınmayacaklardır. 

b) 2022-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin 

uygulanacağı 2. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın 

bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 

14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

c) 2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-

Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. 

Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da 

tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

ç) 2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin 

uygulanacağı 4. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın 

bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 

14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

B-Başvuru Koşulları 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları 

taşımaları gerekmektedir: 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının 

yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 

01.01.1987 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir) 

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma 

sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının 

yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 

01.01.1977 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir) 
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c) Adlî yargı - Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya 

yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik 

kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk 

fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden 

sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak 

adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, 

hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve 

maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş 

yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, 

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak, 

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, 

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel 

olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak, 

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir 

suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 

suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 

üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma 

altında olmamak, 

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış 

olmak. 

C-Sınavlara Başvurular 

Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet 

aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve 

aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden 

yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri 

listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer 

alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde 

alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. 

Geç başvuru günü, 18 Ekim 2022 tarihidir. 

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru 

ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme yapılması gereken 

adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini 

sağlamaları gerekmektedir. 

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı, askeri okul mezunları), 

düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. 

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları) ÖSYM 

arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde 

düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru aşamasında 

değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. YÖKSİS’te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayan 

veya bu bilgilerinde düzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair 
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diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma veya 

mezuniyet belgesi ile Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden 

sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak 

adaylar bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal 

bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya 

bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi 

(Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.) başvuruda yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin 

onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. 

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden 

edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş 

olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, 

doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile sınava giriş için geçerli olan kimlik belgelerinin aslını 

yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile 

birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında 

geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından 

engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. 

Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacakları 

bilgisi de alınacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan 

kutucuklardan bir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru 

yapabileceklerdir. 

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan 

sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya 

verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için 

geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge 

üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru 

tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular 

tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Bir başvuru merkezinden başvuru 

yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. 

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını 

tamamlayacaklardır. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan 

adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL’dir. 

Sınav ücreti, 4-12 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan 

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar 

bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek 

hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini 

yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi 

içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir. 

Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 

465,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 697,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 930,00 TL’dir. 

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin 

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 

yatırılacaktır. 
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ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla 
başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi 

ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday 
başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında 

gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir. 
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan 

adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu 
adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. 

Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları 
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde 

ÖSYM'ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak "Engelli Salonu"nda sınava 
alınacaklardır. 

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. 
Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan 

aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, 
aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını 
taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti 

yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda 
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, 

aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. 
Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye 

bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş Belgesi 
düzenlenecektir. 

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş 

Belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya 
geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya 

T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya 

kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-
karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların 

dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli 
belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav 

görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası 
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya 

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan 
yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar 

kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, 
ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava 

alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav 

Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine sınava giriş için geçerli olan kimlik belgelerinin aslı 
ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile 

ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır. 
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Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde 
yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın 
uygulanması, güvenlik önlemlerinin alınması, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. 
sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır. 

Ç-Bireysel Olarak İnternet veya ÖSYM Başvuru Merkezleri Aracılığıyla Elektronik 
Ortamda Başvuru Yaptıktan ve Sınav Ücretini Ödedikten Sonra 

1) Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına 
Girmek İsteyenler; 

1.1) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından 
(http://www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve 
Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formunu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulup 
imzalanacaktır), 

1.2) Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav 
tarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla, 

a-) Serbest Avukatlık Yapanlar İçin: 
aa) Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro 

yönetim kurulu kararının aslını, 
ab) Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum 

ve kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, (Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını, 
çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir) 

b-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında Kadrolu veya 
Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Avukatlar İle Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Hukuk 
Müşavirleri İçin: 

ba) Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini, 
bb) Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan 

alınacak hizmet belgesinin aslını, 
bc) Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli 

olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest 
avukatlıkta geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık 
yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan 
alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını, 

(Başvuru tarihi itibariyle üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihinde 
(27 Kasım 2022) bu süreyi dolduracak olanlar, yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu 
durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı 
yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını, mülâkattan önce ayrıca 
belgelemeleri gerekmektedir) 

1.3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine 
yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin 
askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi 
hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir) 

14-21 Ekim 2022 tarihleri arasında (geç başvuru gününde başvuru yapanlar 20-21 Ekim 
2022 tarihleri arasında) saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer 
Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 
üzerinden elektronik ortamda gönderecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık 
mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylarından, istenilen ve elektronik ortamda gönderilen 
belgeler mülakat öncesinde ayrıca istenecektir. 
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Fiilen avukatlık yapılan süreleri gösteren baro yönetim kurulu kararı ve yukarıda belirtilen 

diğer belgelerin temin edilmesi zaman alabileceğinden, sınava başvuracak adayların hak kaybına 

uğramamaları açısından bu belgeleri 14 - 21 Ekim 2022 tarihlerinden önce temin etmeleri önem 

arz etmektedir. 

Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavı 

için adayların başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, 

Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu 

olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan, 

2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak 

olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

2) Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına girecek adaylardan evrak 

istenmeyecektir. 

3) İdari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adaylardan da yazılı sınav 

öncesi evrak istenmeyecektir. Ancak Hukuk Fakültesi mezunları dışından İdari Yargı Hâkim 

Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına başvuranlar için: 

Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat 

ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlardan 

mezun olup olmadığı ve programlarında hukuk bilgisine yeterince yer verilip verilmediğinin 

tespiti ÖSYM’den elektronik ortamda alınan veriler üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda 

kontroller yapılırken tereddüt olması halinde adayların ÖSYM’ye bildirdikleri iletişim bilgileri 

üzerinden irtibat kurularak adaylardan ilgili belgeler istenecektir. Adaylar istenilen belgelerini 

elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir. 

Hukuk Fakültesi dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal 

Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu 

olan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hâkim adaylarından mülakat öncesinde 

transkript ile mezuniyet belgeleri ayrıca istenecektir. 

Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan, 

2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak 

olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

D-Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olup Mülakata Başvurmak İsteyenler 

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına hukuk alanında 

doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 

01.01.1987 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ve Avukatlık mesleğinden 

adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçmek isteyenlerden yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarih 

itibariyle fiilen 3 yıl avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olanlar giriş sınavının yapıldığı 

yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1977 ve daha sonra olanlar) kırkbeş 

yaşını doldurmamış olmak kaydıyla yazılı sınavdan muaftırlar. Bu şartları taşıyan adaylar sadece 

mülâkata tâbi tutulacaklardır. 

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına hukuk alanında 

doktora yapmış olup ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanında 

doktora yaptığını gösteren diploma suretiyle, başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel 

Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu) 
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Avukatlık adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlar 

hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma 

suretlerini ve fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro yönetim kurulu kararı aslı veya kamu 

kurum kuruluşlarında çalışmakta ise hizmet belgesinin aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ile 

başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar 

bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu) 

14-21 Ekim 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet 

Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

internet adresi üzerinden elektronik ortamda gönderecektir. 

Hukuk alanında doktora yapmış olup başvuruda bulunan adayların başvuru formuna 

yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki 

eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen 

belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 2802 sayılı Kanunda belirtilen 

nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye 

bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

E-Başvuru Koşullarının İncelenmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin Duyurulması 

Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul 

edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dâhil edilmeyeceklerdir. 

Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim 

adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı 

açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız 

www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 01 Kasım 2022 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı 

tespit edilenlere durumları bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır. 

F-Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi 

Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı “Sınav Saati’nden en az 1 saat önce 

sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur. 

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için 

ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına 

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları 

ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları 

gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. 

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına 

işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında 

değerlendirilecektir. 

Her aday sınavda, başvurduğu sınava ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını 

ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, 

T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup 

olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş 

Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol 

etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı 

bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki 

bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için 

düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan 

bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. 
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Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır: 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak 

ve zorunlu testlerden oluşur. 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültür 

ve Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi 
(6 soru) konularıyla ilgili sorulardan, 

Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdarî 
Yargılama Usulü (7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru) 
konularıyla ilgili sorulardan oluşur. 

Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. 
Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü 

(6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla 
ilgili sorulardan oluşur. 

Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir. 
Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza 

Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku 
(6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur. 

İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. 
İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel 

Hükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi 
(7 soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak 
ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır. 

Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacak 
ve cevaplama süresi her bir test için 50’şer dakika olacaktır. 

Adaylara her oturum için bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru 
kitapçıkları ve cevap kâğıtları, her testin cevaplama süresi tamamlandıktan sonra adaylardan 
toplanacaktır. 

Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru 
cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen 
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması 
suretiyle puanlama yapılacaktır. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan 
Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi 
(35 soru) / Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru) 
ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan 
Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. 

Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi 
Testinde bulunan 11 konu (İdari Yargı Sınavının Alan Bilgisi Testi 10 konu) ayrı birer alt test 
olarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test (İdari Yargı Sınavı 15 alt test) için adayların ham 
puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları 
kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart 
sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart 
sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. 
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Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart 

puanların her biri 1/5 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve 

Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır. 

İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt test 

için hesaplanan standart puanların her biri 1/10 ağırlık katsayısı ile çarpılıp sonuçlar toplanarak 

İdari Yargı Sınavı için Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı; Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat 

Sınavının değerlendirme işlemlerinde ise ilgili sınavların her birinin Alan Bilgisi Testinde 

bulunan 11 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/11 ağırlık katsayısı ile çarpılıp 

sonuçlar toplanarak ilgili sınavların her biri için Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel 

Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile 

çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel 

Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. 

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin 

bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer 

olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak 

adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı 

Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır. 

Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre; 

Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya İdari 

Yargı Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır. 

Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin 

hiçbirini işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standart 

puan aldıkları kabul edilir. 

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan 

başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1200) iki katı fazlası olan 3600 aday mülakata katılmaya 

hak kazanacaktır. 3600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından 

yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3600’e ulaşmadığı takdirde 

sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır. 

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan 

adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata 

katılmaya hak kazanacaktır. 450 nci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı 

tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450’ye ulaşmadığı 

takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır. 

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan 

başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak 

kazanacaktır. 450 nci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 

mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450’ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve 

üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır. 
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G-Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından 

duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav 

sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve 

aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ 

hükmündedir. 

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. 

Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan 

alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak 

kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi 

yazılacaktır. 

Ğ-Sınav Sonucuna İtiraz 

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik 

ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün 

sonra başlamak üzere), ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe 

Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini 

kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden 

itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava 

açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz). Bu adayların inceleme 

masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 

0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine 

eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara 

adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara 

ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra 

yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. 

bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. 

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü 

takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek 

ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 

cevaplayabilecektir. 

H-ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi 

kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak; adaylar, 

“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda 

adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdının görüntüsünü 

ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un              

7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir. 

İ-Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim 

Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. 

Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi 

amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, 

herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere 

karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava 

giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 

DUYURULUR. 10473/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 

öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 

başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 

içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 

rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 

adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 

e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 

birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu. 

2. YÖK formatında özgeçmiş. 

3. Yayın listesi. 

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

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

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

yazılacaktır). 

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 

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

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Çocuk Gelişimi 

veya Okul Öncesi Eğitimi alanında 

almış olmak. 

1 

Beşeri Bilimler 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim 

ve Tercümanlık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı veya Karşılaştırmalı 

Edebiyat alanlarından birisinde almış 

olmak. 

1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ceza İnfaz ve 

Güvenlik 

Hizmetleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Siyaset Bilimi 

alanında almış olmak. Bir 

yükseköğretim kurumunda en az 5 yıl 

ders vermiş olmak. 

1 

    10306/1-1 
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Yargıtay Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli 
pozisyonlara 2020 yılı KPSS(B) grubu puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak 
uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır. 

I- POZİSYONLAR 

SIRA 
SÖZLEŞMELİ 

POZİSYONLAR 
YILI 

PUAN 

TÜRÜ 
MEZUNİYET DURUMU SAYI 

1 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi (Silahlı) 
2020 

KPSSP93 Önlisans mezunu olmak 10 

KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 50 

2 Mübaşir 2020 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 10 

3 
Mütercim - Tercüman 

(İngilizce) 
2020 KPSSP3 

Yükseköğretim kurumlarının en az 

lisans düzeyinde eğitim veren ilgili 

bölümlerinden mezun olmak. 

1 

4 
Destek Personeli 

(Şoför) 
2020 

KPSSP93 Önlisans mezunu olmak 3 

KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 7 

5 
Destek 

Personeli(Hizmetli) 
2020 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 60 

6 

Teknisyen (İnşaat) 

(Doğal ve Yapay Taş 

Kaplamacısı) 

2020 KPSSP94 
Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki 

teknik öğrenim görmüş olmak 
1 

7 

Teknisyen (İnşaat) 

(Seramik Karo 

Kaplamacısı) 

2020 KPSSP94 
Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki 

teknik öğrenim görmüş olmak 
1 

8 
Teknisyen (İnşaat) (Isı 

Yalıtımcısı) 
2020 KPSSP94 

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki 

teknik öğrenim görmüş olmak 
1 

9 
Teknisyen (İnşaat) 

(İnşaat Boyacısı) 
2020 KPSSP94 

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki 

teknik öğrenim görmüş olmak 
1 

10 

Teknisyen (Mobilya 

Dekorasyon)(Ahşap 

Yer Döşemecisi) 

2020 KPSSP94 
Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki 

teknik öğrenim görmüş olmak 
3 

11 

Teknisyen (Mobilya 

Dekorasyon)(Ahşap 

Mobilya İmalatçısı) 

2020 KPSSP94 
Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki 

teknik öğrenim görmüş olmak 
3 

    Toplam 151 

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 
a) Başvurular 05.09.2022 - 09.09.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet 

üzerinden “Yargıtay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır. 

b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
c) İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet 

üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik gelmektedir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki 
öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan 
adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümündeki Denklik Belgesi 
alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir. 
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d) İlana başvuracak ortaöğretim (lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan 
adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini “Lise Mezuniyet 
Bilgileriniz” alanına pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir. 

e) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru 
tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı 
önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

f) Destek personeli (şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların istenen sürücü belgesi 
e-Devletten otomatik olarak gelmekte olup, SRC2 belgelerinin ise “Diğer Belgeleriniz” alanına 
yüklenmesi gerekmektedir. 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 
olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev 
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf veya jpeg formatında başvuru 
sırasında “Diğer Bilgiler” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

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

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

j) Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir. 
k) Adaylara ait KPSS puanı, ön lisans ve lisans eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, 

adli sicil kaydı, sürücü belgesi ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet 
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından 
adaylardan bu aşamada bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata 
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri 
yaptırmaları gerekmektedir. 

III- BAŞVURU ŞARTLARI 
A- Genel Şartlar 
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak, 
b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak, 
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam 
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olmak, 
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i) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun 
olmak, 

j) Başvurunun son günü olan 09.09.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 
(Doğum tarihi 09.09.1987 sonrası olanlar müracaat edebilir.) 

k) Tüm pozisyonlar için 2020 yılı KPSS(B) sınavına girmiş ve Lisans mezunları için 
KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları 
için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 

B- Aranan nitelikler/özel şartlar 
1. Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan 

nitelikler ve özel şartlar: 
a) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 
c) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak, 
d) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, 
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 

fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

f) Ataması yapılacak adaylardan ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde 
Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “Özel Güvenlik Görevlisi 
Olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. [Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik 
bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak; Nöroloji: Özel güvenlik 
hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak; Göz: Görme 
engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak, Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel 
güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.] 

2. Mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: 
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 

bulunmamak. 
3. Mütercim - Tercüman (İngilizce) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler 

ve özel şartlar: 
a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-

Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 
yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B 
düzeyinde(İngilizce) YDS puanı veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen başka 
bir belgeye sahip olmak. 

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 
bulunmamak. 

4. Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve 
özel şartlar: 

a) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı(Eski sürücü 
belgesi olarak E sınıfı)sürücü belgesine sahip olmak. 

b) SRC2 belgesine sahip olmak. 
c) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 

bulunmamak. 
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5. Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler 
ve özel şartlar: 

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak. 
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 

bulunmamak. 
6. Teknisyen (İnşaat) (Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı) pozisyonunda istihdam 

edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: 
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik 

Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak 
veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Doğal ve Yapay Taş 
Kaplamacısı belgesine sahip olmak. 

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 
bulunmamak. 

7. Teknisyen (İnşaat) (Seramik Karo Kaplamacısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek 
için aranan nitelikler ve özel şartlar: 

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik 
Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak 
veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Seramik Karo Kaplamacısı 
belgesine sahip olmak. 

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 
bulunmamak. 

8. Teknisyen (İnşaat) (Isı Yalıtımcısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan 
nitelikler ve özel şartlar: 

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik 
Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak 
veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Isı Yalıtımcısı belgesine sahip 
olmak. 

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 
bulunmamak. 

9. Teknisyen (İnşaat) (İnşaat Boyacısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan 
nitelikler ve özel şartlar: 

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik 
Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak 
veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı belgesine sahip 
olmak. 

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 
bulunmamak. 

10. Teknisyen (Mobilya Dekorasyon) (Ahşap Yer Döşemecisi) pozisyonunda istihdam 
edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: 

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik 
Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya Üretim Teknolojisi dalından mezun 
olmak veya sayılan liselerin Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Teknolojileri Alanından mezunu 
olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından 
verilen Ahşap Yer Döşemecisi belgesine sahip olmak. 
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b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 
bulunmamak. 

11. Teknisyen (Mobilya Dekorasyon) (Ahşap Mobilya İmalatçısı) pozisyonunda istihdam 
edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: 

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik 
Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya Üretim Teknolojisi dalından mezun 
olmak veya sayılan liselerin Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Teknolojileri Alanından mezun olup, 
İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen 
Ahşap Mobilya İmalatçısı belgesine sahip olmak. 

b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli 
bulunmamak. 

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI 
a. Başvuruların incelenmesi sonrasında, başvuru şartlarını sağlayan adaylar KPSS 

puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen 
pozisyon sayısının 10 katı aday belirlenecek, ilgisine göre uygulama veya sözlü sınava 
çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip aday olması halinde, bu adaylar da ilgisine 
göre uygulama veya sözlü sınava çağrılacaktır. 

b. Başvuru sonuçları ile uygulama veya sözlü sınava çağrılacaklar Başkanlığımız internet 
sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ 
yapılmayacaktır. 

V-  UYGULAMA SINAVI 
a) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için araç kullanma ve mesleki bilgiyi ölçer nitelikte 

uygulama sınavı yapılacaktır. 
b) Teknisyen pozisyonları için mesleki uygulama ve mesleki bilgiyi ölçer nitelikte 

uygulama sınavı yapılacaktır. 
c) Uygulama sınav yeri, tarihi ve saati Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. 
d) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 
e) Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. 
f) Uygulama sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer 

kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
VI- SÖZLÜ SINAVI 
a) Tüm pozisyonlar için sözlü sınavı yapılacaktır. 
b) Sözlü sınav Ahlatlıbel Mahallesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı, No:6 İncek 

Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavının tarihi ve saati Başkanlığımız internet 
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

c) Sözlü sınav konuları, sınav ilanında yer alan tüm pozisyonlar için; atama yapılacak 
pozisyonun gerektirdiği Meslekî Bilgi 30; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15; Genel kültür 15; 
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20; Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 
20 puan olarak belirlenmiş olup, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 

d) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 
puan almaları gerekmektedir. 

VII- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
a) Mütercim Tercüman pozisyonu için nihai başarı puanı; adayın KPSS puanının % 30'u, 

YDS puanının %40'ı ve sözlü puanının %30'u esas alınarak hesaplanacaktır. 
b) Destek Personeli (Şoför) ile Teknisyen pozisyonları için nihai başarı puanı; adayların 

aldığı KPSS puanının %30’u, uygulama sınavı puanının %35’i, sözlü sınavı puanının %35‘i esas 
alınarak hesaplanacaktır. 
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c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Destek Personeli(Hizmetli) pozisyonları için 

nihai başarı puanı: adayların aldığı KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si esas 

alınarak hesaplanacaktır. 

d) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı 

kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Yeteri kadar yedek aday belirlenebilecektir. 

e) Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân 

edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

VIII- ORTAK HUSUSLAR 

a) Açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, nihai sınav sonuçlarının ilanından itibaren 

5 (beş) iş günü içinde Başkanlığımıza dilekçe ile şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra 

yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

IX- GENEL HÜKÜMLER 

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar 

hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

b) Ataması yapılacak adayların, belirtilen tarihte istenilen belgeleri teslim etmek ve işe 

başlamak üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 

c) Belirtilen tarihte Başkanlığımıza evrak teslim etmeyen, sözleşme imzaladığı halde 

sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, 

hakkından feragat etmiş sayılır. 

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların 

işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

e) Başkanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat 

mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

X-  ÜCRET 

S.N. 
SÖZLEŞMELİ 

POZİSYONLAR 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

MESLEKİ 

TECRÜBESİ 

YABANCI 

DİL DÜZEYİ 
(01.07.2022) 

1 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi (Silahlı) 

Ortaöğrenim, 

Ön Lisans 
5 Yıldan az   8.392,62 

2 Mübaşir Ortaöğrenim 5 Yıldan az   7.351,33 

3 
Mütercim - Tercüman 

(İngilizce) 
Lisans 0-3 Yıl B 9.229,30 

4 
Destek Personeli 

(Şoför) 

Ortaöğrenim, 

Ön Lisans 
5 Yıldan az   7.028,78 

5 
Destek Personeli 

(Hizmetli) 
Ortaöğrenim 5 Yıldan az   7.028,78 

6 Teknisyen Pozisyonları Ortaöğretim 5 Yıldan az   7.875,60 

NOT: Yukarıda belirtilen ücretler, 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olan 

brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal 

kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir. 

XI- İLETİŞİM: 

Tel: 0 312 836 01 21 - 0 312 836 04 16 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders

ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar
Sayısı: 5993)

–– İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesinde Bulunan 1244, 1245, 1255, 1256,
1257, 1261, 1262, 1263, 1264, 2452, 2454 ve 2457 Numaralı Parsellerin, Erenköy
Gümrük Müdürlüğü ve Diğer Hizmet Birimleri İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması
Amacıyla Ticaret Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5994)

–– İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5995)

–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5996)

–– Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak
İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5997)

YÖNETMELİKLER
–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bulunan Türk Askeri Birliklerinin Yiyecek,

Giyecek, Yakacak, Donatım, Tedavi Vesair Her Türlü Giderlerinin Tutarı ile Satın
Alma İşlerinin Şekli ve Ödeme Biçimleri Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5998)

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ödül Programı ve Etkinlik
Desteklerine İlişkin Yönetmelik

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 10318

Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 10319

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/41543 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/1665 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/40353 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2018/33605 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


