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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde
yürütülen eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, öğrenci kabulü, sınavlar, disiplin, diploma
ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi

Transfer Sistemini,
b) Baş Koordinatör: Eğitim ve öğretimin tüm dönemlerinde düzenli bir şekilde yürü-

tülmesi ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,
c) Dekan: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
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d) Ders Kurulu: Eğitim-öğretimin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden
sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, yatay ve dikey entegrasyona uygun olarak birbirini
tamamlayan özellikte verilen, birden fazla anabilim dalına ait derslerin birlikte yürütüldüğü
teorik ve pratik dersler grubunu,

e) Ders Kurulu Başkanı: Dönem koordinatörü tarafından o ders kurulunda görev alan
öğretim üyeleri arasından belirlenen öğretim üyesini,

f) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,
g) Dönem notu: Ders kurulları not ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel sınavı/bü-

tünleme sınav notunun %40’ının toplamını, 
ğ) Dönem sonu sınavı: Ders kurulları sınavlarından sonra yapılan sınavı, 
h) Fakülte: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) İntörnlük dönemi: Dönem VI’daki klinik, poliklinik, ameliyathane ve saha çalışma-

larını kapsayan on iki aylık dönemi,
i) Koordinatör: Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu içerisinde yer alan ve sorumlu

olduğu dönemin eğitim programlarının hazırlanmasından, sınavların organize edilmesinden ve
koordinasyonun sağlanmasından sorumlu öğretim üyesini,

j) Kurul: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordi-
nasyon Kurulunu,

k) Makale çalışma modülü: Dönem III öğrencilerine bilimsel makale değerlendirebilme
yeteneği aşılayan çalışma modelini,

l) Öğrenci: Fakültede öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan kişiyi,
m) Öğretim üyesi: Fakültede görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,
n) Özel çalışma modülü: Dönem II öğrencilerinin akademik çalışma yapmasını ve bun-

ları sunmayı öğrenmelerini sağlayan çalışma modelini,
o) Rektörlük: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
p) Staj Dönemi: Dönem IV ve V’teki anabilim dallarında klinik, poliklinik ve ameli-

yathanelerdeki teorik ve uygulamalı eğitimi,
r) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
s) Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu: Eğitimden sorumlu dekan yardımcısının başkan-

lığında dört tanesi temel bilimlerdeki öğretim üyelerinden ve dört tanesi de klinik bilimlerdeki
öğretim üyelerinden oluşan dokuz kişilik komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçişler

Öğrenci kabulü 

MADDE 5- (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için aranan şartlar şun-
lardır:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla yerleşti-
rilmiş olmak.

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğ-

renci olmak.
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Fakülteye kayıt

MADDE 6- (1) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ve Rektörlük onayı
ile belirlenen günlerde bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılır. İstenen belgelerin aslı ile
noterden veya belgeyi veren kurum tarafından onaylanmış örneği ya da belgenin aslının geti-
rilmesi hâlinde, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili Üniversite görevlisi tarafından
isim ve unvan yazılarak onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Zamanında başvurmayan veya is-
tenilen belgeleri tamamlamayan aday öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme

MADDE 7- (1) Öğrenciler; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim-öğretiminin
sürdürülebilmesi ve sınavlara girebilmesi için her öğretim yılının başında ilan edilen tarihler
arasında ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

(2) Mazereti nedeniyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin mazereti
Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür, mazeretin kabulü halinde öğrenci beş iş günü içinde
kaydını yenileyebilir.

Yatay geçişler 

MADDE 8- (1) Diğer tıp fakültelerinden yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyin-
deki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Ya-
pılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır. 

(2) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin başvuruları Fakülteye girdiği yıl almış olduğu
üniversite giriş notu, dönem sonu başarı notu ve ders içeriği açısından Yatay Geçiş ve İntibak
Komisyonu tarafından incelenir, kabul edilenlerin başvuruları intibaklarının yapılacağı dönem
önerisi ile beraber Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. 

(3) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, önceki yükseköğ-
retim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

Ders muafiyeti 

MADDE 9- (1) Fakültenin ilgili dönemine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce-
den başarmış oldukları mesleki dersler, mesleki olmayan zorunlu ortak dersler veya seçmeli
dersler için sorumluluklarının kalkmasını isteyebilirler. Başvurular, ilgili ders yılının ilk iki
haftası içinde yapılır. Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu öğrencinin ders sorumluluğunun kalk-
ması ile ilgili başvuruyu, %80 müfredat uyumu, başarı notu ve ulusal kredi veya AKTS’nin
denkliği açısından değerlendirir. Uygun bulunması halinde Yatay Geçiş ve İntibak Komisyo-
nunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla öğrencinin ders sorumluluğu kalkar.
Sorumluluk kalkıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder. 

(2) Eğitime yeni başlayan öğrenciler, yabancı dil muafiyet sınavında başarılı oldukları
takdirde dönem I’de bu dersten sorumlu tutulmazlar. Bu öğrencilere muafiyet (MU) notu ve-
rilir.

Kimlik kartı, tebligat ve adres bildirme

MADDE 10- (1) Öğrenciler Fakülteye ilk kez kayıtlarını yaptıklarında telefon numarası
ve e-posta dâhil tüm iletişim bilgilerini eksiksiz olarak bildirmek zorundadırlar. İletişim bilgi-
lerini (e-posta dâhil) değiştirdikleri halde bunu bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğren-
ciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler. 
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(2) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye bildirdiği adrese yapılmak veya Dekanlıkta
ilan edilmek (internet sayfası veya ilan panosu) suretiyle yapılmış sayılır.

(3) Fakültede eğitimini tamamlayan veya herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencinin,
kimlik kartını Fakülte öğrenci işlerine iade etmesi gerekir.

Akademik danışman
MADDE 11- (1) Fakülteye kayıt yaptıran her öğrenciye eğitim-öğretim yılının başında

Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi akademik danışman olarak görevlendirilir. 
(2) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmalarına ve

Fakülte hayatı ile ilgili problemlerine rehberlik eder. 
Öğrenci katkı payı
MADDE 12- (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik
takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür.

(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin o yarıyıl için kayıt işlemleri ya-
pılmaz ve bu ücret ödenene kadar öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin
katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları, Süresi ve Dersler

Öğretim dili
MADDE 13- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. 
Eğitim-öğretim esasları ve süresi
MADDE 14- (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun

onayı ile yürürlüğe girer. Tıp programı, her biri bir ders yılını kapsayan ve en az otuz iki haf-
tadan oluşan altı dönemden ibaret olup, toplamda en az 5500 eğitim-öğretim saatinden ve sı-
navlardan oluşur. 

(2) Öğrenciler 6 yıllık eğitim süresince her yıl 60 AKTS, toplamda da 360 AKTS krediyi
tamamlamak zorundadırlar.

(3) Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim sürelerinde, ders
programlarında ve sınav tarihlerinde değişiklik ve düzenlemeler yaparak Senatonun onayına
sunar. 

Ders türleri ve staj
MADDE 15- (1) Öğrencilerin 6 yıllık eğitimleri süresince almak zorunda oldukları

dersler ve stajlar şunlardır:
a) Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarmak zorunda olduğu dersler olup bunlar

aşağıdadır:
1) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının  (ı)

bendinde yer alan; Türk dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve yabancı dil dersleridir. Yabancı
dil dersi, birbirini izleyen dört yarıyıl (iki yıl) süreyle verilir. Dönem I’de haftada dört saat ola-
rak genel yabancı dil, dönem II’de haftada iki saat mesleki yabancı dil verilir. Öğrenciler, dö-
nem IV’e başlamadan önce bu derslerden başarılı olmak zorundadırlar.

2) Mesleki zorunlu dersler: Ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere, Fakülteye kayıtlı
bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları mesleki derslerdir.

3) Meslek dışı zorunlu dersler: Bir yarıyıl veya bir kurul içinde toplanan ve Fakülteye
kayıtlı bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir.
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b) Seçmeli dersler: Öğrencilerin ilgi alanı dikkate alınarak belirlenen dersler arasından
seçerek aldığı derslerdir. Seçmeli derslere ilişkin esaslar şunlardır:

1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, kaydolduğu seçmeli ders-
lerden kaydını sildirebilir ve yeni ders ekletebilirler. Ancak bu süre içerisinde değiştirilemeyen
seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem gördüğünden değiştirilemez. 

2) Öğrenci, başarılı olduğu bir seçmeli dersi yeniden alamaz. 
3) Seçmeli dersleri başarı ile geçmek, dönem VI’ya başlamanın ön şartıdır.
c) Ders Kurulu: Eğitim-öğretimin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden

sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, yatay ve dikey entegrasyona uygun olarak birbirini
tamamlayan özellikte verilen, birden fazla anabilim dalına ait derslerin birlikte yürütüldüğü
teorik ve pratik dersler grubudur. 

ç) Staj Kurulu: Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci yılında, yatay ve dikey entegras-
yona uygun olarak birbirini tamamlayan özellikte ders, seminer ve uygulamalı olarak bloklar
halinde verilen, bir anabilim dalına ait stajların yürütüldüğü mesleki uygulama ağırlıklı dersler
grubudur.

d) Seçmeli staj: Fakültenin uygun gördüğü yıllarda, öğrencilerin her yıl Fakülte Kurulu
tarafından belirlenen stajlar arasından seçerek aldığı uygulamalı stajlardır.

Eğitim süresi
MADDE 16- (1) Tıp hekimliği eğitim-öğretim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen aşa-

ğıdaki üç devreden oluşur:
a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem I-II-III temel tıp ve klinik bilimleri öğretiminin

ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygulamalarının olduğu
eğitim-öğretim dönemleridir. Bu devre konulara ve sistemlere göre düzenlenmiş ders kurulla-
rından oluşturulur. 

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem IV ve V’ten oluşur. Bu devrede klinik dersler
uygulamalı eğitim-öğretime dayalı staj ve staj kurulları biçiminde yürütülür.Staj çalışmaları
günlük çalışma saati başında başlayıp tüm gün devam eder. Verilen teorik dersler haricinde
stajyer öğrenciler, anabilim dallarındaki hastaları, öğretim üyelerinin gözetim ve denetimi al-
tında takip ederler. Staj programı süresince öğrenciler, anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği
sayıda hastayı takip eder ve hastalarına ait rutin laboratuvar işlemlerine hastane olanakları da-
hilinde katılır, anabilim dalı isteği doğrultusunda nöbet tutarlar. Öğrenciler nöbet sırasında nö-
betçi doktorun sorumluluğu altında çalışırlar. Her staj için stajyer öğrencilerin devam durumun-
dan ve eğitiminin koordinasyonundan ilgili anabilim dalı başkanının belirlediği staj sorumlusu
sorumludur. Klinik tıp bilimleri döneminde her öğrencinin eğitim aldığı anabilim dalı ile ilgili
bir staj karnesi olması gereklidir, bu karnede o anabilim dalı ile ilgili ulusal çekirdek eğitim
programına uygun olarak kazanması beklenen girişim ve beceriler bulunur. Karnelerde belir-
tilen girişimler öğretim üyesinin sorumluluğunda, öğretim üyesi veya öğretim elemanının eş-
liğinde ve ancak sorumlu hekimin hastadan izin alması ile yapılabilir. Staj karnesinde belirtilen
girişimler staj sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci klinik tıp bilimleri döneminde
staj bitirme sınavına girebilir. Staj ve staj kurullarının bitirme sınavları o staj için ayrılan sürenin
sonunda yapılır. 

c) İntörnlük Dönemi: Dönem VI’yı kapsayan bu dönem, öğrencinin hasta tanı ve teda-
visine bizzat katıldığı aralıksız 12 ay süren stajlar dönemidir. İntörnlük döneminin amacı; öğ-
renciye daha önceki yıllarda edindiği bilgi, beceri ve tutumların klinik uygulamalarını yaptır-
mak, tıbbi beceri ve deneyim kazandırmak ve hekim adayını hekimlik uygulamalarını kendi
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başına yürütebileceği düzeye getirmektir. İntörnlük döneminde de her öğrencinin eğitim aldığı
anabilim dalı ile ilgili bir staj karnesi olması gereklidir, bu karnede o anabilim dalı ile ilgili
ulusal çekirdek eğitim programına uygun olarak geliştirmesi beklenen girişim ve beceriler bu-
lunmalıdır. Karnelerde belirtilen girişimler öğretim üyesinin eşliğinde yapılabilir. Staj karne-
sinde belirtilen girişimler staj sorumlusu tarafından onaylanmalıdır. 

(2) Fakültede dönem I, II ve III'te dönem geçme, dönem IV, V ve VI’da staj geçme
esası uygulanır. Akademik eğitimin her dönemini başarı ile bitirmek bir sonraki döneme baş-
lamanın ön koşuludur, bunları geçmeyi başaramayan öğrenci bir üst döneme devam edemez
ve kaldığı dönemi/stajı tekrar eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimin Planlanması ve Yürütülmesi

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu
MADDE 17- (1) Kurul; Dekan, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör,

baş koordinatör yardımcısı/yardımcıları, her bir dönemden sorumlu koordinatör ve yardımcı-
larından ve en az bir öğrenciden oluşur. Kurul üyeleri, Dekanın gösterdiği adaylar arasından
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Kurul, yılda en az bir defa Dekan veya baş koordi-
natör tarafından toplantıya çağrılır. Kurul, her dönemdeki derslerin sayısını ve hangi
anabilim/bilim dallarının ders kuruluna katılacağını belirler. Dersi olan tüm öğretim üyeleri, o
ders kurulunda yer alır.

Kurulun görevleri
MADDE 18- (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Tıp Fakültesinde tüm mezuniyet öncesi eğitim ve öğretimin düzenli ve uyumlu bir

şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) İkinci yarıyıl içinde bir sonraki ders yılının akademik takvim önerisini iç ve dış pay-

daş önerileri alınarak belirlemek ve Dekanlığa sunmak.
c) Koordinatörlerin getirdiği ders programlarını gözden geçirerek eğitim-öğretim prog-

ramının son şeklini ulusal çekirdek eğitim programı ölçütlerine göre hazırlamak ve yetkili or-
ganlarca kabul edilen ders programlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Ana bilim dallarının ders içeriklerini, bütünlük oluşturması ve birbirini tamamlaması
amacıyla gözden geçirmek, dersler arası uyumu sağlamak, önerilerde bulunmak.

d) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programdaki
değişiklik önerisini/önerilerini Dekanlığın onayına sunmak.

e) Herhangi bir nedenle  Fakülte ile ilişiği kesilmesi düşünülen öğrencinin durumu hak-
kında Dekanlığa görüş sunmak.

f) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri
yapmak ve sonuçları rapor halinde Dekanlığa sunmak.

g) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikleri ve ders eğitim araçları ile
bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak.

ğ) İlgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belir-
lemek ve Dekanlığa sunmak.

h) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Kuruldan istediği diğer çalışmaları yap-
mak.

ı) Program tasarımı, uygulama ve değerlendirme süreçlerine paydaş katılımını sağla-
mak, programın amaç ve yeterliliklerinin belirlenmesi ve dersler ile uyumun sağlanması ve
programın etkililiğinin değerlendirilmesini sağlamak.
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(2) Kurul tarafından Dekanlığa sunulan bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları
ile akademik takvim önerileri Fakülte Kurulu tarafından değerlendirilir ve en geç mayıs ayı
sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından karara bağlanan programlar ile
akademik takvim, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce Dekanlık tara-
fından duyurulur. Akademik takvim gerekli durumlarda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato
onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Koordinatörlerin görevleri
MADDE 19- (1) Koordinatörler, temsil ettikleri dönemin ana bilim dalı ve bilim dal-

larının görüşlerini alarak ders programlarını düzenleyip Kurula verirler.
(2) Dönem koordinatörleri, ders kurulu başkanları ile birlikte kurul sınavları ve yılsonu

sınavlarının yapılmasını sağlarlar.
(3) Dönem koordinatörleri arasındaki koordinasyon, baş koordinatör tarafından sağla-

nır.
(4) Dönem koordinatörü ders kurulu başkanlarını belirler.
Ders kurulu başkanlarının görevleri
MADDE 20- (1) Ders kurulu başkanlarının görevleri şunlardır:
a) Ders kurulu başkanı, ders kurulu programlarının hazırlanması, programın duyurul-

ması, eğitimin değerlendirilmesi, kurul sonunda öğrencilerin devam durumlarının takibi ve de-
vamsız öğrencinin ilan edilmesi, ders kuruluna ait sınavların hazırlanması, gözetmenlere gö-
revlerinin hatırlatılması, sınavların yapılması ve sonuçların duyurulmasını sağlar.

b) Koordinatörler ile birlikte ders kurulu sınavlarının yapılmasını ve sınav sonuçlarının
değerlendirilmesini sağlar. Ders kuruluna ait sınavlarda hazır bulunur. İtirazların incelenme-
sinde ilgili dönem koordinatörü ile birlikte çalışır. Sınav sonuçlarının en geç iki hafta içerisinde
resmi evrak şeklinde dönem koordinatörüne teslim edilmesinden sorumludur.

c) Ders kurulu ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.
Staj yöneticilerinin görevleri
MADDE 21- (1) İlgili ana bilim dalı başkanı öğrencilerin stajlarıyla ilgili olarak bir

öğretim üyesini staj yöneticisi olarak görevlendirir. 
(2) Staj yöneticisinin görevleri şunlardır:
a) Staj programını hazırlamak, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak.
b) Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapıl-

masını sağlamak.
c) Devamsızlıktan kalan öğrencileri sınav öncesi ilan etmek.
ç) Staj sınavlarının düzenli bir şekilde yapılmasını ve sınav sonuçlarının açıklanmasını

sağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeret ve İzinler

Devam zorunluluğu
MADDE 22- (1) Teorik derslere ve pratiklere (laboratuvar çalışması, tartışma, seminer,

saha ve klinik çalışmaları) devam zorunludur ve yoklama yapılır. Öğrencilerin devam durum-
ları, ilgili stajların sorumluları tarafından izlenir. 

(2) Dönem VI hariç her öğrenci, teorik derslerin en az %75’ine ve uygulamaların da en
az %80’ine katılmak zorundadır. Devamsızlıklar her ders kurulu için ve tüm yıl için ayrı ayrı
değerlendirmeye alınır. Bir ders kurulunun bütününden devam alan, ancak Kurul kapsamındaki
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herhangi bir dersin uygulamalı bölümünden devam alamayan öğrenci; ders kurulunun sınavına
girebilir, ancak o dersin uygulamalı sınavına alınmaz ve sıfır puan alır. Mazeretli olarak uygu-
lamalara katılamayan öğrenciler için telafi programları uygulanabilir. 

(3) Dönem I, II, III’te bir eğitim-öğretim yılında teorik derslerin en az %75’ine ve uy-
gulamaların da en az %80’ine katılmayan öğrenci ise genel sınava ve bütünleme sınavına gi-
remez ve dönemi tekrarlar. 

(4) Dönem IV ve V’te bir staj dönemindeki teorik derslerin en az %75’ine ve uygula-
maların da en az %80’ine katılmayan öğrenci staj sınavına ve bütünleme sınavına giremez ve
stajı tekrarlar.

(5) Üniversitenin ilgili kurullarının onayıyla bilimsel amaçlı toplantılar, halk oyunları,
spor, kültür gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler, katılmadıkları uygulamaları
yapmak koşulu ile devam zorunluluğunun dışında tutulur. Bu süre içinde giremedikleri sınav-
lara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde girerler.

(6) İntörnlük döneminde devam zorunludur. Eğitim süresinin %10’unu aşmayan de-
vamsızlıklarda eksik süre telafi ettirilir. Devamsızlık süresi %10’u aşan öğrenci o stajı tekrar
eder. 

(7) Öğrencilerin aldıkları sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Mazeretler
MADDE 23- (1) Öğrencinin eğitim sürelerinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi

için bir sağlık kuruluşundaki hekimden sağlık raporu alması gerekir.
(2) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurular, mazeretin tespit tarihinden itibaren en geç

on gün içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar ve süresinde sunulmayan ra-
porlar işleme konulmaz.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülen ve mazeretleri kabul edilen öğrencilerin ma-
zeret sınavları, ilgili ders kurul sınavını takip eden iki hafta içerisinde ilan edilen gün ve saatte
yapılır.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler mazeretli olarak kabul edilmezler. 
(5) Mazeretler Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrenci-

lerin mazeretli sayılmalarını veya öğrenimlerine ara verme (kayıt dondurma) izni verilmesini
gerektiren durumlar şunlardır:

a) Öğrencilerin sağlık kuruluşlarından alınacak raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla
ilgili mazeretlerinin olması.

b) Öğrencinin devam ve sınavlara girmesini engelleyici nitelikteki tutukluluk durumu.
c) Öğrencinin fiili askerlik görevi.
ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
d) Belge ile kanıtlanmak şartıyla, birinci derecede akrabalarının ağır hastalığı duru-

munda, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek
zorunda kalması.

e) Belgelendirmek ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmaması şartıyla, öğ-
rencinin ekonomik nedenlerle öğrenimini sürdüremeyeceğinin ortaya çıkması.

f) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, öğrencilik durumuna son verilmesini gerektir-
meyen mahkûmiyet hali.
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g) Bu maddede sayılan durumlar dışında Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği ve
Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak nedenlere dayalı diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

Akademik izin
MADDE 24- (1) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak yurt içi ve yurt

dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile bir yıla kadar izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Durumunun Değerlendirilmesi

Sınavlar
MADDE 25- (1) Dersin niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yazılı sınav zorunlu

olmak kaydıyla tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm sınav yöntemleri kullanılabilir.
(2) Ders kurulunun başında, ders programıyla birlikte sınav tarihi öğrencilere bildirilir.

Yazılı sınav programlarındaki değişiklikler, sınav tarihinden en az on beş gün önce Dekanlık
tarafından ilan edilir.

(3) Pratik sınav tarihlerinde, gerekirse bir hafta öncesinden koordinatörlüğün önerisi
ve Dekanlık onayı ile değişiklik yapılabilir, sınavların yapılacağı gün ve saat en az yedi gün
önceden öğrencilere duyurulur.

(4) Sınav sonuçları koordinatör ve Dekanlık onayından sonra ilan edilir.
(5) Öğrenci, programda belirtilen zaman ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin

girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.
Her öğrenci, sınav süresince sınav kurallarına uymak, kimlik kartını yanında bulundurmak ve
istenildiğinde göstermek zorundadır. Sınav görevlileri kimlik kartını yanında bulundurmayan
ve başka bir yol ile kimliğini belirleme olanağı bulunmayan öğrenciyi sınava almamak veya
sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptir.

(6) Sınavda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilenler o dersten sıfır
puan alır ve haklarında disiplin işlemleri başlatılır.

(7) Sınava kendi yerine başka birini soktuğu tespit edilen öğrenci ve sınava giren kişi
hakkında disiplin soruşturması açılır, öğrencinin sınavı geçersiz sayılarak sıfır  puan verilir.

(8) Sınav belgeleri ilgili öğretim üyesi tarafından en geç on beş gün içinde Dekanlığa
teslim edilir.

(9) Sınav duyuruları, başvurular, sınav tutanakları, sınav yazılı kâğıtları, sınav sonuç
yazıları ve duyuru cetvelleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre imha edilir.

(10) Dini ve ulusal bayramlar dışında, gerekli görülen durumlarda cumartesi ve pazar
günleri ve mesai saatleri sonrasında da sınav yapılabilir.

(11) Sınavların sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde öğrencilere
duyurulur.

(12) Herhangi bir sınava girme hakkı olduğu halde katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır
puan almış sayılır.

(13) Dönem I, II ve III’te bir sınavdan alınabilecek 100 tam notun gerek ana bilim dal-
ları, gerekse uygulamalı/teorik sınavlar arasında paylaştırılması yetkili kurullar tarafından ders
saatleri göz önüne alınarak yapılır. Yapılan paylaştırma sonrasında anabilim dallarının dersle-
rinin teorik, uygulamalı ve toplam not payları belirlenir. Sınavlarda bir anabilim dalının not
payının %50’si o anabilim dalının not barajını oluşturur. Teorik sınavda bir anabilim dalının
not barajını aşamayan öğrencinin o anabilim dalının sorularından aldığı puandan baraj eksiği
kadar puan düşürülür. Baraj uygulaması sonrasında öğrencinin anabilim dalı sorularından ka-
zandığı puan eksi olabilir. Bu eksi puan toplam puandan düşürülür.
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Ders kurulu sınavı
MADDE 26- (1) Ders kurulu sınavları, ders kurulu sonunda teorik ve uygulamalı ba-

samaklardan oluşan sınavlardır.
(2) Dönem III ders kurulu sınavları 95 puan üzerinden değerlendirilir, bu puanın üzerine

5 puanlık makale değerlendirme modülü puanı olarak eklenir.
Dönem sonu genel sınavı
MADDE 27- (1) Dönem sonu genel sınavı; ders kurullarındaki başarı düzeyini topluca

değerlendirmek amacıyla son kurul sınavından 15-21 gün sonra yapılan teorik ve uygulamalı
sınavdır. Dönem sonu sınavına girebilmek için o dönemin tüm ders kurullarının sınavlarına
girme hakkı kazanmış olmak gerekir.

(2) 60 ve altında ders kurulu sınavı notu almamak koşuluyla ders kurulları sınavlarının
not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar.
Bu öğrenciler istemeleri halinde dönem sonu genel sınavına girebilirler. 

(3) Dönem II sonu genel sınavı 95 puan üzerinden değerlendirilir, bunun üzerine 5 puanlık
özel çalışma modülü puanı eklenir, bu puan sorumlu öğretim üyeleri tarafından yıl sonunda fi-
nal sınavları öncesi öğrencilerin akademik faaliyetlerinin değerlendirmesi sonunda verilir. Ders
kurullarının ortalaması 80 üzeri olup finalsiz geçme hakkı kazanan öğrencilerin puanlarına al-
dıkları özel çalışma modülü puanı eklenerek geçme notu belirlenir.

Dönem sonu bütünleme sınavı
MADDE 28- (1) Bu sınav, dönem sonu sınavında sınıfı geçmek için gereken notu ala-

mayan veya sınav hakkını kazandığı halde herhangi bir nedenle yıl sonu sınavına giremeyen
öğrenciler için dönem sonu genel sınavından 15-21 gün sonra açılan sınavdır. 

Mazeret sınavı
MADDE 29- (1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu/staj sınavlarına gire-

meyip Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için Fakülte Yönetim
Kurulunca kararlaştırılan tarihte mazeret sınavı açılır. Dönem sonu genel sınavı için mazeret
sınavı açılmaz. Bütünleme sınavına mazeretli olarak giremeyen öğrenci için mazeretinin Fa-
külte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi şartıyla, uygun görülen tarihte bir kez mazeret sınavı
açılabilir.

Dönem notu
MADDE 30- (1) Dönem notuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Dönem notu, ders kurulları not ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel sınavı/bü-

tünleme sınav notunun %40’ının toplamıdır. Dönem sonu notu 60 altında olan öğrenci, dönem
sonu bütünleme sınavına alınır. Aynı yöntemle yapılan hesapta dönem geçme notu olan 60’ı
alamayan öğrenci dönemi tekrarlar.

b) Öğrencinin dönem sonu geçme puanının hesaplanabilmesi için dönem sonu genel
sınavı veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması gerekir. 

Zorunlu derslerin sınavları
MADDE 31- (1) Dönem I’de görülen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, ya-

bancı dil ve dönem II’de görülen yabancı dil derslerinin başarı notu güz ve bahar yarı yıllarında
yapılan ara sınav notlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav notunun %60’ı
toplanarak hesaplanır. Geçme notu 100 üzerinden 55 puandır. Yıl sonu sınavından kalan öğ-
renciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınav başarı notu, ara sınav notlarının aritmetik
ortalamasının %40’ı ile bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Bu derslerin
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herhangi birinden devamsızlık nedeniyle kalan öğrenciler bir üst döneme alttan borçlu olarak
başlayabilirler. Sonraki yıl kaldıkları derse devam eder ve sınavına girerler. Bu derslerden de-
vam alarak kalan öğrenciler ise ertesi yıl kaldıkları derslere yeniden katılmadan sınavlarına gi-
rebilirler.

Staj sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 32- (1) Staj süresi bitiminde yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılır, mini-

mum 60 olması gereken geçme notunun %50’sini yazılı sınav oluşturur. Başarısız olduğu tak-
dirde öğrenci, bu stajla ilgili bütünleme sınav hakkını, yıl içinde açılan staj sonu sınavlarından
birinde ilgili ana bilim dalının uygun bulması ve Dekanlık onayıyla kullanabilir. Bu hak sene
sonunda açılacak olan sene sonu bütünleme sınav döneminde de kullanılabilir.

(2) Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, tüm stajlarını bitirdikten sonra başarısız
olduğu stajı tekrarlar. Devam şartıyla tekrar ettiği stajın sınavından yine başarısız olursa öğ-
rencinin, bir kez daha bütünleme sınavına girebilir. Bu sınavda da başarısız olursa, devam zo-
runluluğu olmadan, bu stajlar ile ilgili her sınava girebilir. Sınavlardan başarısız olan öğrenci-
nin, her staj sınavına girebilmesi için iki kez staj devamını sağlaması zorunludur.

(3) Bir dönemin stajlarının tümünü gecikmeli olarak yıl içinde tamamlayan öğrenciler,
üst dönemin stajlarına başlayabilirler.

(4) Dönem IV ve dönem V’te öğrenci, birim eğitiminin tümünü, tanınan süreyi aşma-
mak koşuluyla Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörlüğün onayı ile yurt içinde veya
yurt dışında, başka bir fakülte veya eğitim yetkisi olan bir sağlık kurumunda ilgili birimin kabul
etmesi halinde alabilir. Bunun için öğrenci, ilgili eğitimin başlamasından en geç bir ay önce
dilekçe ile Dekanlığa başvurur.

Not, derece ve katsayılar
MADDE 33- (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir, sınav notları virgülden

sonra iki haneli olarak hesaplanır. Başarı notu hesaplanırken; kurul sınavları ve dönem sonu
sınavlarının ortalamaları virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise bir üst nota, 50’nin
altında ise bir alt nota yuvarlanır. Dönem notu aşağıdaki gibi harf karşılıklarına ve derecelere
dönüştürülür. 

Alınan Not Harf Karşılığı Derece
90-100 AA Pekiyi
85-89 BA Pekiyi
80-84 BB İyi
75-79 CB İyi
70-74 CC Orta
60-69 DC Orta
50-59 DD Başarısız
0-49 FF Başarısız

G (Meslek dışı/Seçmeli dersler için) Geçer
MU (Meslek dışı/Seçmeli dersler için) Muaf

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34- (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını nedenleriyle birlikte,

sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş gün içerisinde Dekanlığa sunarlar. Bu itirazlar, koor-
dinatörlük ve ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir. Maddi hata tespit edilirse not
düzeltilmesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir nedenle not değiştirilemez.
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YEDİNCİ BÖLÜM
İntörnlük Dönemi ile İlgili Esaslar

Dönem VI/İntörnlük dönemi
MADDE 35- (1) İntörnlük dönemindeki eğitim programının amacı; öğrenciye daha

önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik
mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik mes-
leğini yalnız başına en iyi uygulayabilecek düzeye getirmektir. Dönem VI’ya ilişkin esaslar
şunlardır:

a) İntörnlük dönemi 1 Temmuzda başlar, değişik birimlerde dilimler halinde toplam on
iki ay kesintisiz olarak devam eder. Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile tarih de-
ğişikliği yapılabilir.

b) Bir birimden başarı notu (60 puan) alamayan öğrenci, tüm birimleri bitirdikten sonra
o birimi tekrarlar. Hastalık veya makul mazeretlerle kaybedilen süreler Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile ayrıca değerlendirilir.

c) Öğrenciler, eğitim gördüğü tüm kurum ve kuruluşlar ile tüm birimlerin koşullarına
uymak, her türlü sağlık hizmeti, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, se-
miner ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak zorundadır. Öğrenciler uygulanan program
içinde her birimde ana bilim dalının belirleyeceği sayıda nöbet tutarlar. Nöbet sırasında öğrenci,
ilgili nöbetçi hekime karşı sorumludur.

ç) İntörnlük dönemi eğitim programı, ilgili ana bilim dalı tarafından hazırlanır. Eğitim
dilimlerindeki uygulamalar ana bilim/bilim dalları başkanları tarafından yürütülür.

d) Her staj sonunda staja devamı ve ana bilim dalı tarafından hazırlanan intörn karnesi
yeterli görülen öğrenciye tıbbi bilgisi ve becerileri, görev ve sorumlulukları, hastaya, iş arka-
daşlarına ve üstlerine karşı davranışları dikkate alınarak bir staj notu  verilir. Stajdan başarılı
olabilmesi için bu notun en az 60 olması gereklidir, bu notu alamayan öğrenci stajı tekrar etmek
zorundadır.

e) Seçmeli staj çalışması yapılacak anabilim/bilim dalları ile bu birimlere kabul koşul-
ları, öğrencinin tercihi ve Fakültenin olanakları göz önüne alınarak Kurulca her yıl yeniden
tespit edilir. Öğrenciler tercih ettikleri seçmeli ana bilim/bilim dalını bir dilekçe ile Dekanlığa
bildirmek zorundadır. Seçmeli birimdeki devam zorunluluğu diğer birimlerdeki gibidir.

f) İntörnlük döneminde devam zorunludur. Eğitim süresinin %10’unu aşmayan devam-
sızlıklarda eksik süre telafi ettirilir. Devamsızlık süresi %10’u aşan öğrenci o stajı tekrar eder.

g) İntörnlük döneminde öğrenci birim eğitiminin tümünü veya bir kısmını, tanınan sü-
reyi aşmamak koşuluyla Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörlüğün onayı ile yurt
içinde veya yurt dışında başka fakülte ve eğitim veren sağlık kurumunda ilgili birimin kabul
etmesi halinde alabilir. Bunun için öğrenci, ilgili eğitimin başlamasından en az bir ay önce di-
lekçe ile Dekanlığa başvurmalıdır.

ğ) Türkiye’deki diğer tıp fakülteleri ile yabancı tıp fakülteleri intörnlük staj dönemi öğ-
rencileri, fakültesinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile eğitim dilimlerinden bir
ya da birkaçını Fakültede yapabilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diploma ve Başarı Derecesi

Diploma
MADDE 36- (1) Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden

başarı sağlayan öğrenciye tıp doktoru diploması verilir.
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Başarı derecesi

MADDE 37- (1) Alınan notların katsayı olarak karşılığı, Yükseköğretim Kurulunun
yayımladığı 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki katsayı karşılıklarına göre hesapla-
nır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin katsayı ve derece olarak karşılıkları
aşağıda gösterildiği şekildedir:

Katsayı Derece
3,36 – 4,00 Pekiyi
2,93 – 3,35 İyi
2,29 – 2,92 Orta

(3) Akademik başarı düzeyi hesaplanırken, öğrencinin kaldığı veya başarısız olduğu
yıl sonu/staj sınavlarındaki notları göz önüne alınmaz, sadece dönem geçme veya staj geçme
notları göz önüne alınır. Bir öğrencinin akademik başarı ortalaması, altı dönem için ayrı ayrı
hesaplanan başarı notları toplanıp altıya bölünerek bulunur. 

(4) Mezun olan öğrencilerin akademik başarı derecelerinin tespiti için akademik başarı
ortalaması dikkate alınır. 

(5) İlk üç dereceye girecek öğrencilerin;
a) Disiplin cezası almamış, 
b) Yıl kaybetmemiş,
c) Bütünlemeye kalmamış olması,
gerekir. 
(6) Dönem III’ten sonra Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alın-

maz.
DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 38- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü
maddesi hükümleri ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri, 14/10/2019 tarihli ve 30918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu,
Senato ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40- (1) 5/7/2020 tarihli ve 31176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10448 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10449 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ ÜZERİNDE RESTORASYON YAPILARAK, 25 (YİRMİ BEŞ) YIL SÜRE 

İLE KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN ÜST KULLANIM HAKKININ TANINMASI VE  

BU SÜRENİN SONUNDA DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir İli Odunpazarı Belediye Başkanlığından: 

Madde 1.1-İşin Adı: Mülkiyeti belediyemize ait Dede Mahallesi 12802 ada 2 parselde 

bulunan taşınmazın 06.12.2021 tarih ve 22/248 sayılı meclis kararı ile tarihi dokunun ve kültürel 

kimliğin korunup restorasyonunun yapılarak, 25 (yirmi beş) yıl süre ile kira bedeli üzerinden üst 

kullanım hakkının tanınması ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesi’ne devredilmesi işi. 

1.2-İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı: 

Odunpazarı Belediyesi mülkiyetine kayıtlı Dede Mahallesi 12802 ada 2 parselde bulunan 

176,76 m² inşaat alanına sahip olan binanın tarihi dokunun ve kültürel kimliğin korunup 

restorasyonunun yapılarak 25 (Yirmi beş) yıl süre ile kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının 

tanınması ve bu süre sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aylık kira bedelinden artırma yapılmak 

suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Tespit edilen muhammen bedel aylık kira bedeli 1.900,00 TL (Bin 

dokuz yüz Türk Lirası sıfır Kuruş) dir. Restorasyon Tahmini Yapım Bedeli: 4.337.226,01 +KDV 

(Dört milyon üç yüz otuz yedi bin iki yüz yirmi altı Türk Lirası sıfır bir kuruş) dir. 

1.3-İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Bilgileri: 

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu 

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda 

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No: 4 Odunpazarı / Eskişehir 

Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214 Fax No:0 222 227 96 07 

1.4-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve 

İstimlâk Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, 

buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye 

sunulması zorunludur. 

1.5-İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. (Beş Yüz Türk Lirası) dır. 

1.6-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren dosya satış tutanağı ile birlikte verilir. 

İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup 

olmadığını kontrol ederek teslim alır. 

1.7-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 

kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş 

sayılır. 

Madde 2- Muhammen Bedel: 

Aylık kira bedeli 1.900,00 TL (Bin dokuz yüz Türk Lirası sıfır Kuruş) belirlenmiş olup, 

ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır. 

Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte ve Saatte Yapılacağı: 

3.1-İhale Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 15.09.2022 tarihinde saat 

10.45’de Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 

3.2-İstekliler ihale dosyalarını 15.09.2022 tarihinde saat 10.45’e kadar Eskişehir 

Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale 

Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 
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3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye 
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.4-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
3.5-Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. 
3.6-İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı 

yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler 
açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur. 

Madde 4-Yapım ve İşletme Süresi: 
4.1-Restorasyon Yapım Süresi: 300 (üç yüz) takvim günüdür. 
4.2-İşletme süresi geçici kabul tarihinden itibaren 25 (Yirmi Beş) yıldır. 
Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları: 
İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır. 
5.1-Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı(en geç ihale 

tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.) ya da e-Devletten alınan belge. 
b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 
odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de 
kabul edilecektir. ) 

5.2-Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek (e-
Devletten de alınabilir), 

5.3-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek, 
5.4-İmza sirküleri vermek: 
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, 
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 
tasdikli imza sirkülerini vermek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek, 

ç) Dernek ve vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dahil yetkili organ 
tarafından alınmış kararın onaylı sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesini getirmek. 

5.5-Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: 
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) 
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 
getirmek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket 
ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil 
Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini 
vermek, 
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ç) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5.6-İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini 

vermek. 

5.7-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). 

5.8-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale günü tarihli borcu yoktur 

yazısı), 

5.9-Her sayfası imzalanmış şartname örneği. 

5.10-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

5.11-Yer Gördü Belgesi; İhaleye kalan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde 

gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair belediye tarafından düzenlenen belgeyi imzalı şekilde 

ihale dosyasına ekleyecektir. 

5.12-Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler: İstekli tarafından 

restorasyon yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin, diploma 

sureti, oda kayıt belgesi ve teknik personel taahhütnamesini ihale dosyasında idareye sunulacaktır. 

İstekli sözleşme imzalama aşamasında, noter tasdikli teknik personel taahhütnamesini idareye 

verecektir. 

Şantiye Şefi İnşaat mühendisi veya mimar 1 adet En az 5 yıl deneyimli 

5.13-Benzer İş Deneyimi: İhaleye katılacak isteklilerin veya alt yüklenicilerinin ya da 

restorasyon işini yaptıracağı firmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğünün Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde belirtilen Proje ve Proje İle İlgili 

Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesinde yer alması gerekmektedir. İhale 

dosyasında konuya ilişkin belgelerin yer alması zorunludur. (Alt yüklenici veya restorasyon işini 

yaptıracağı firma ile yapılan taahhütnamenin ihale dosyasında bulunması zorunludur.) 

5.14-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde 

idareye sunacaklardır. 

5.15-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan 

ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir. 

5.16-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili 

kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında 

değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir. 

Madde 6- Geçici Teminat: 

a) Yaklaşık Restorasyon Yapım Bedelinin %3’ü olan: 130.116,78 TL (Yüz otuz bin yüz 

on altı Türk Lirası Yetmiş sekiz Kuruş ) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da 

süresiz ) 

b) 25 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 17.100,00 (On yedi bin yüz Türk Lirası ) (İhale 

tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz) 

İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 10321/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığından: 

Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, “BATTALGAZİ MAH. GEÇİCİ 4. ADA D BLOK 32 
ADET DAİRE 2 ADET DÜKKÂN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ” 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 
İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: Battalgazi mahallesi, Pafta Ada/Parsel Geçici 4. Ada 

1- İhale 21.09.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci 
Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

2- Bu işin muhammen bedeli 24.148.301,30 TL’dir 
(Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır.) 

3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  
A-  Kanuni ikametgâhı olması,  

B-  Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 
ile elektronik posta adresi,  

C-  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi;  

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
D-  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
E-  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  
F-  İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,  
G-  Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

İş deneyim belgeleri; 
K-  İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında 
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 

ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin % 30’undan az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

L- Muhammen bedelin % 30’dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III 
B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli 
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adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış 
bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 
M- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği 

Mimarlık´tır. 
Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 

mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 
olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. 

N-  Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

Ö-  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz. 

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 
Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 
bulundurmak zorundadır. 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 

 

1 

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 

 

İNŞAAT TEKNİKERİ 
  

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre 
iş başında bulundurmadığı takdirde; 

1- (Mesleki unvan) için TL/Gün 

 

MÜHENDİS & MİMAR 

TEKNİKER 

300 

150 

ceza uygulanır. 
4- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 

adresinde görülebilir. 500 TL (beşyüz TL) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur 

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci 
maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması 
şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. 

6- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 
7- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi 
şarttır. 

8- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 
İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir.  

10- İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır. 
    10385/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığından: 
Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, “BATTALGAZİ MAH. GEÇİCİ 4. ADA C BLOK 48 

ADET DAİRE 3 ADET DÜKKÂN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ” 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: Battalgazi mahallesi, Pafta Ada/Parsel Geçici 4. Ada 
1- İhale 14.09.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci 

Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 
2- Bu işin muhammen bedeli 28.755.823,78 TL’dir 
( Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır. ) 
3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  
A-  Kanuni ikametgâhı olması,  
B-  Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G-  Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
İş deneyim belgeleri; 
K-  İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında 
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 
ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin % 30’undan az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

L- Muhammen bedelin % 30’dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III 
B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli 
adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış 
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bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

M- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği 
Mimarlık´tır. 

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 
mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 
olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. 

N-  Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

Ö-  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz. 

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 
Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 
bulundurmak zorundadır. 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 
1 

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 
İNŞAAT TEKNİKERİ   

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre 
iş başında bulundurmadığı takdirde; 

1- (Mesleki unvan) için TL/Gün 

 
MÜHENDİS & MİMAR 

TEKNİKER 
300 
150 

ceza uygulanır. 
4- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 

adresinde görülebilir. 500 TL (beşyüz TL) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur 

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci 
maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması 
şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. 

6- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 
7- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi 
şarttır. 

8- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 
İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir.  

10- İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır. 
    10386/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirlenen taşınmazlar, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile (artırma) satışı 

yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

Sıra Taşınmaz Adresi 
Muhammen 

Satış Bedeli 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 

İlimiz Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi 

Taşköprü Mevkii 1136. Sokak 934 ada  

1 nolu parselde kayıtlı 8.658,70 m² 

yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz 

50.040.000,00 

TL 

1.501.200,00 

TL 
21.09.2022 14:00 

2 

Perşembe İlçesi Doğanköy Mahallesi  

171 ada 72 parselde kayıtlı 29.257,88 m² 

yüzölçümlü taşınmaz ile 171 ada  

73 parselde kayıtlı 4.886,44 m² yüzölçümlü 

taşınmazlar birlikte olarak 

34.346.000,00 

TL 

1.030.380,00 

TL 
21.09.2022 14:05 

3 

Altınordu İlçesi Eskipazar Mahallesi  

5016 ada 5 parselde kayıtlı 2.773,89 m² 

yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz 

6.410.000,00 

TL 

192.300,00 

TL 
21.09.2022 14:10 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube 

Müdürlüğünden satın alınacaktır. 

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No: 2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler: 

A)  Gerçek Kişiler: 

1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 

2- Nüfus kayıt örneği. 

3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 

4- İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış 

Noter tasdikli imza beyannamesi. 

5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. (1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 

7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 
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9- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden 

(OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

11- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1) 

B)  Tüzel Kişiler: 

1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi, 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. 

3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 

5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. (1-6-8. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı 

verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 

6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 

7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

8- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden 

(OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

11- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 

5. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

a) İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri 

gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri 

tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 

olarak kabul edilir. 

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

c) Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

İdarelerinin saat ayarı esastır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 

    10377/1-1 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

OTOMASYON İLE PH KONTROL SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU  

İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

OTOMASYON İLE PH KONTROL SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU 4734 sayılı 

KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/888293  

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

     Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667 

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

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Otomasyon İle Ph Kontrol Sistemi Alımı ve Kurulumu 

b) Teslim Yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

     Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve Saati : 12 Eylül 2022 günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 TL bedel ile 

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

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

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

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

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

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

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

sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 

İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    10379/1-1 
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YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEĞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

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

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

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4788 - 0372 259 1900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

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

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

a) Dosya No : 2222096 

b) IKN : 2022 / 883003 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Yarı mekanize sistem yedeği - 2 kalem 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3- İhalenin   

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 21.09.2022 Çarşamba günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır.  

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

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

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

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

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

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

eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.  

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

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar:  

İlan olunur. 

    10372/1-1 
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İMARLI ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Ağrı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğü Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 
Tarih 14.09.2022 
Saat 10:00 

İşletme Müdürlüğü Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü Yeri Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 
 

Sıra 
No 

Yeri Cinsi 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici Teminat 
TL Adet m² 

1 

Ağrı İli Merkez 
İlçesi Gazi Mah. 
959 Ada 2 nolu 

Parsel 

İmarlı Arsa 
(Üzerinde 209 adet 

muhtelif türlerde DKGH 
99.711 m³ olan ağaçlar 

dahil) 

1 30.000,00 m² 1 17.127.711,02 513.831,33 

1- Yukarıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 
taşınmaz mal yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca KAPALI 
TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile Peşin Bedelle satışa arz edilmiştir. 

2- Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile peşin Satış işlemi; 14.09.2022/Çarşamba günü saat 
10:00’da Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. 

3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi 
Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve; 

a.)  Kanuni İkametgâh sahibi olmak. 
b.)  Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. 
c.)  Geçici teminatı yatırmış olmak. (Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye 

Saymanlığı veznesine ya da Ziraat Bankası Ağrı Şubesindeki IBAN TR2100010001155 80218015001 
Nolu hesabına yatırılacaktır.) 

d.)  Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 
bildirmeleri, 

e.)  Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 
yetkili olduğunu gösteren NOTER tasdikli Vekâletname ibraz etmelidir, 

İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin Noter tasdikli imza Sirküleri, 

f.)  Orta Girişim olması halinde, usulüne uygun NOTER Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
ile İştirak edene ait NOTER tasdikli İmza Sirküleri, 

g.)  Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu’na teslim 
etmek, 

h.)  Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeleri ihale saatinden önce 
ihale Komisyonu Başkanlığı’na dosya halinde VERMEK MECBURİDİR. 

4- Taşınmaz Mal Ağrı Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare 
görevlilerince gösterilecektir. 

5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 
giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ve KDV ihale edilene aittir. 

6- Satış bedelinin tamamı, KDV ve diğer giderler peşin ödenecektir. 
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 
8- İhale şartnamesi ve dokümanları Ağrı Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir veya 

mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Döner Sermaye Muhasebe Biriminden görülebilecek olup, 
dosya bedeli 250,00 TL’dir. 

9- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
AĞRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Adres : Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü 
     Abide Mah. Stad Caddesi No: 1/2 
     Merkez/AĞRI 
Telefon : 0(472) 215 73 74 
İLAN OLUNUR. 10500/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Araç Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Kastamonu OBM // İşletme Müdürlüğü: Araç 

İhale Tarihi : 09.09.2022 // İhale Saati: 10:00 

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 Sıragömü İb. Dikili Ağaç 68 543 2.081 3.653,473 1.500 164.406,00 

Toplam: 2.081 3.653,473 1.500 164.406,00 

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

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

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

adreslerinde temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR080001000152093343365001 

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

4) İrtibat için: 0366 362 10 05 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Kürşad GEZER 

 10052/2-2 

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

SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Burdur Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

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

İhale Tarihi : 09.09.2022 // İhale Saati: 10:30 

Sıra 

No 
Şefliği Cinsi 

Bölme 

No 

P. 

No 
Adet m3/Ster/K

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

1 
KEMER 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
70 35 5442 3457,82 1.600,00 165.975,00 

TOPLAM 5442 3457,82 1.600,00 165.975,00 

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 edilebilir. 

3- Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR3600010015823 

44820355004 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 

belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 

Adres : Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 24 BURDUR / MERKEZ 

Telefon : 0(248) 233 16 59 

Fax No : 0(248) 233 84 29 

    9918/2-2 
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ŞEKER VE MALZEME AMBARI TAHMİL - TAHLİYE VE İSTİFLEME HİZMET 
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız “2022 - 2023 Kampanya Dönemi Şeker ve Malzeme Ambarı Tahmil - Tahliye 

ve İstifleme Hizmet Alımı” işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/878927 
1-İdarenin  
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 

37070/KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi  : - 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya döneminde üretimden Şeker ambarına gelen 50 

Kg’lık torbalardaki yaklaşık üretim ve satış miktarına göre 
± % 20 toleranslı 44.000 Ton kristal şekerin istiflenmesi 
veya doğrudan satış vasıtalarına yüklenmesi, Fabrika içi 
diğer ambarlarımıza taşınması gerekirse, fabrikanın kendi 
vasıtaları ile fabrika içi ambarlara taşınıp aynı anda 
istiflenmesi, kampanya içi ve dışında istiflenen şekerlerin 
istiften satış vasıtalarına yüklenmesi. Gerek istifleme 
esnasında gerek satış esnasında yırtılan, dökülen ya da 
avaryaya ayrılan şekerlerin rafineriye verilmesi ve 
ambarların temizliğinin yapılması. Malzeme ambarına 
gelen ve giden malzemelerin indirilmesi, yüklenmesi ve 
istiflenmesi işidir.  

     Miktarı ve türü:  
     İhale konusu işte ihale süresi boyunca çalıştırılacak 

personel sayısı ve çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir. 
Mevcut iş yoğunluğunun durumuna göre İdare onayı 
alınarak çalışan kişi sayısında artırma ya da azaltma 
yapılabilir.  

     - 5 Kişi 12 Ay süre ile (Asgari Ücretin % 25 Fazlası), 
     - 31 Kişi 3 Ay süre ile (Asgari Ücretin % 15 Fazlası)  
     - 4 Kişi 8 Ay süre ile (Asgari Ücretin % 15 Fazlası) – 

(Kampanya bitiminden sonra depolara istiflenmiş olan 
şekerin satış işleri için), (Satışlar arttığı zaman bu sayı 
artırılabileceği gibi satışlar azaldığı zaman 3 (Üç) işçiden 
daha az sayıda işçi çalıştırılabilecektir.) 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi :  
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 16.09.2022, saat: 11:00 
4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 200,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 
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5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

9. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

10. Yüklenicinin talep etmesi ve fabrikamızca uygun görülmesi halinde idari şartnamenin 

49. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir. 

    10373/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek 

Yüksekokulumuzun web sayfası www.issb.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde 

Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı 

Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Uzmanlık Alanı/Aranılan 

Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

İstanbul Sağlık ve 

Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu 

Tasarım 

Bölümü 

İç Mekân 

Tasarımı 

İç Mimarlık lisans mezunu 

olup, aynı alanda tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. 

1 Öğr. Gör.

İstanbul Sağlık ve 

Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler 

ve 

Teknikler 

Bölümü 

Anestezi 

Hemşirelik lisans mezunu 

olup, alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

2 Öğr. Gör.

İstanbul Sağlık ve 

Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler 

ve 

Teknikler 

Bölümü 

İlk ve Acil 

Yardım 

Hemşirelik lisans mezunu 

olup, alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

2 Öğr. Gör.
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Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 

şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 

• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro 

Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının 

Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.) 

• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 

• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş 

• Ayrıntılı Özgeçmiş 

• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 

• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 

belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 

görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı) 

• ALES Sonuç Belgesi 

• Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet) 

• SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet) 

• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge 

• İki (2) adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 

• Çalışma belgesi veya ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen 

tarihlerde başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son 

başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden 

dolayı süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.issb.edu.tr adresinde ilan edilecek 

olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi  

İstanbul   Sağlık   ve   Sosyal   Bilimler   Meslek   Yüksekokulu,   İnsan   Kaynakları   

Birimi, Cankurtaran  Mah.  Kennedy Cad.  No:2  Ahırkapı  Feneri  Yanı  Fatih/İSTANBUL  

adresine gönderilecektir. 

    10406/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli 

pozisyonlara; 

1. Mesleki uygulamalı sınav sonucuna göre tashihçi, yazma eser uzmanı ve yönetmen, 

2. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınarak 

çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucuna göre mütercim-tercüman alımı 

yapılacaktır. 

Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

SADECE MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE ALIM YAPILACAK 

UNVANLAR 

SIRA UNVANI MEZUNİYETİ BOŞ POZİSYON SAYISI 

1 4/B Tashihçi 

Lisans 

1 

2 
4/B Yazma Eser 

Uzmanı 
1 

3 4/B Yönetmen 1 

TOPLAM 3 

 

KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILIP SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ALIM YAPILACAK 

UNVANLAR 

UNVANI MEZUNİYETİ 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
YABANCI DİLİ 

BOŞ POZİSYON 

SAYISI 

4/B Mütercim- 

Tercüman 
Lisans KPSSP3 

Almanca 1 

Arapça 1 

Çince 1 

Fransızca 1 

İngilizce 1 

İspanyolca 1 

İtalyanca 1 

Japonca 1 

Portekizce 1 

TOPLAM 9 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

A) Genel Şartlar 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

genel şartları taşımak, 

2. KPSS şartı olan unvan için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 

(elli) puan almış olmak. 

• Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir. 
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B) Özel Şartlar 

UNVAN ŞARTLAR 

4/B Tashihçi 

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 

b) Herhangi bir yabancı dilden en az B düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak 

(Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” 

dikkate alınacaktır.), 

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak. 

4/B Yazma Eser 

Uzmanı 

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren 

Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak, 

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak. 

4/B Yönetmen 

a) Yükseköğrenim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren radyo, 

televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin (Film Tasarımı ve Yönetimi, 

Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, 

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi,Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, 

Basın ve Yayın, Yeni Medya ve İletişim) birinden mezun olmak, 

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar 

veya ajanslar bünyesinde en az 5 (beş) yıl yönetmen veya yapımcı olarak 

çalışmış olmak, 

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak. 

4/B Mütercim- 

Tercüman 

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren 

bölümlerinin birinden mezun olmak, 

b) Yukarıdaki tabloda yer alan dillerin ilgili bölümlerinden (Filoloji, 

mütercimlik, tercümanlık, çeviribilim vb.) mezun olanlar için (B) düzeyinde, 

c) Diğer dört yıllık yükseköğretim mezunu olanlar için (A) düzeyinde 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil 

belgesine sahip olmak 

(Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları 

eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır. Yabancı dil belgesinin sınava müracatların 

bitiş tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.), 

d) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak. 

◆ Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 

İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi 

sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl 

geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde 

yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. 

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 

12.09.2022-26.09.2022 (saat 16.30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden 

yapılacaktır. 

2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim 

bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet 

bilgilerini ilgili kurumlar/üniversiteler aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. 

3. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde 

özgeçmişlerini yazacaklardır. 
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4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
III. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 
1. Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış YDS’ye denk 

geçerli dil puanlarını gösterir belgelerini (YDS puanı sistem tarafından otomatik olarak 
alınacaktır.), 

2. Meslekte belirli süre iş tecrübesi şartı bulunan unvanlara başvuranlar; daha önce 
çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir 
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış belgelerini (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir 
barkodlu SGK Hizmet Dökümü), elektronik başvuru ekranındaki ilgili bölüme ayrıayrı 
yükleyeceklerdir. 

IV. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 
1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı 

sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından 
“sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

V. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI 
1. Sınavlar, sözlü veya mesleki uygulamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. 
2. KPSS puan şartı aranan unvanlarda, başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla 

olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan 
sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday 
olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. 

3. Sadece mesleki uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan 
bütün adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. 

4. Sınav Konuları; 
a) Genel Kültür (20 puan), 
b) Genel Yetenek (20 puan), 
c) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan). 
5. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik 

belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında 
bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava 
alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul 
edilmeyecektir. 

6. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların 
ardından ilan edilecektir. 

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan 
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı 
verilmeyecektir. 

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten 

itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne 
yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında 
belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
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2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir. 
VII. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 
1. Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için en 

az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. 
2. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda 

belirtilen başarı sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır. 

ATANMADA ESAS ALINACAK BAŞARI SIRALAMASI KRİTERLERİ 

Başarı 
Öncelik 

Sırası (*) 
KPSS+ Sözlü sınav ile atanacaklar 

Sadece Mesleki-Uygulamalı sınav ile 
atanacaklar 

1 Sözlü sınav puanı yüksek olan Mesleki-uygulamalı sınav puanı yüksek olan 

2 KPSS puanı yüksek olan 
Başvuru yaptığı unvanla ilgili şart koşulan 
öğrenim mezuniyeti önce olan 

3 KPSS öğrenim mezuniyeti önce olan Doğum tarihi önce olan 

4 Doğum tarihi önce olan ----------------------------------- 

(*) Not: Başarı sıralamasında ilk olarak birinci sıradaki kriter, eşitlik olması halinde diğer
kriterler sırasıyla esas alınacaktır. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 
1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv 

araştırması sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır. (Sonucun olumlu gelmesi halinde 
ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda 
adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir. 

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve 
belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz 
sayılacaktır. 

4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, 
imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları 
Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları 
gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır. 

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri 
geçerlidir. 

IX. İLETİŞİM 
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı  
      İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  
      Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
      Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA 
Telefon   : (0312) 295 70 00 
Fax     : (0312) 285 85 72 
E-mail   : persis@diyanet.gov.tr  
İlgililere duyurulur. 
    10405/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun        

4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin 

(b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen toplam 40 (kırk) adet boş pozisyon için sözleşmeli 

personel alınacaktır. 

İLAN 

NO 

POZİSYON 

UNVANI 

POZİSYON 

ADEDİ 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

DP1 

DESTEK 

PERSONELİ 

Aşçı 

(Erkek) 

2 
KPSSP93 

Önlisans 

- Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak 

Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gemi 

Aşçılığı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 

yaşını doldurmamış olmak. 

DP2 

DESTEK 

PERSONELİ 

Aşçı Yardımcısı 

4 
KPSSP93 

Önlisans 

-Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak 

Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gemi 

Aşçılığı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 

yaşını doldurmamış olmak. 

DP3 

DESTEK 

PERSONELİ 

Temizlik 

(Kadın) 

8 
KPSSP94 

Ortaöğretim 

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak, 

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 

yaşını doldurmamış olmak. 

DP4 

DESTEK 

PERSONELİ 

Temizlik 

(Erkek) 

16 
KPSSP94 

Ortaöğretim 

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak, 

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 

yaşını doldurmamış olmak. 

DP5 

DESTEK 

PERSONELİ 

Şoför 

(Erkek) 

10 
KPSSP94 

Ortaöğretim 

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak, 

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 

yaşını doldurmamış olmak. 

- Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı (eski E 

sınıfı) sürücü belgesine sahip olmak. 
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A. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Ön lisans 

mezunları için 2020 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan 

türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en 

yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar 

aday arasına girmek, 

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri 

durumu bulunmamak, 

5. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak, 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli 

olarak çalışmıyor olmak, 

7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda 

bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; "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 kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne 

uygun olmak, 

9. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine 

başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya 

zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

B. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım 

ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 12/09/2022 - 16/09/2022 

tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve 

kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin 

edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların 

söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli 

güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise 

mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” 

sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 
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3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında 

pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” 

alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında 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 başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında 

“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri 

gerekmektedir. 

5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım 

ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. 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. 

7. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen 

şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru 

şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz 

feshedilecektir. 

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

1. İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek 

adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Puan eşitliği hâlinde sırasıyla; 

diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana 

öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır. 

2. Atama sonuçları, 30.09.2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/, 

http://www.meb.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. 

3. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile 

ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Destek 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde 

görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

4. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli 

şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme 

sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan 

ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak 

kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış 
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olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel 

yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

6. Bakanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. 

7. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 

yapılacaktır. 

8. Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden 

yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. 

D. ÜCRET 

UNVAN ADET 
BRÜT AYLIK 

ÜCRET 
ASGARİ NİTELİKLER 

Destek personeli 

(Aşçı, Aşçı 

Yardımcısı, 

Temizlik, Şoför) 

40 

7.028,76 

7.136,15 

7.242,85 

7.351,46 

7.458,83 

En az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak. 

Hizmet yılı; 

a) 5 yıldan az olanlar, 

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 

e) 20 yıldan fazla olanlar 

E. ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK 

BELGELER 

1. Başvuru sonuç belgesi, 

2. 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi, 

3. Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi, 

4. Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge, 

5. Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge, 

6. Sağlık Kurulu raporu, 

7. Sürücü belgesi (Şoför adayları için), 

F. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 

Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA 

Telefon 0 312 413 56 82 - 0 312 413 17 62 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

    10378/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 10351/1-1 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
 10352/1-1 
  



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10353/1-1 
  



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 
 10354/1-1 
  



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10355/1-1 
  



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 10356/1-1 
  



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10357/1-1 

  



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10360/1-1 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10361/1-1 

  



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 
 10362/1-1 

  



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10363/1-1 

  



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10364/1-1 

  



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10365/1-1 

  



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10387/1-1 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10391/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10393/1-1 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10395/1-1 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10396/1/1-1 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10396/2/1-1 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 

 
 10404/1-1 

  



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 

 



4 Eylül 2022 – Sayı : 31943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 

 

 

 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 4 Eylül 2022 – Sayı : 31943

Sayfa

1

14

51

59

61

68

84

133

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik

Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


