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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının mali yönetim yeterlik

denetimi ve diğer denetim türlerine ilişkin standartlar ile usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kalkınma ajanslarının mali yönetim yeterlik denetimi

ve diğer denetim türlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 207 nci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: Kalkınma ajansını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 
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c) Destek: Ajanslar tarafından sağlanan mali ve teknik destekleri,

ç) Genel sekreter: Ajans genel sekreterini,

d) Kalkınma Kurulu: Ajans Kalkınma Kurulunu,

e) Mali yönetim yeterliği: Ajansın kaynaklarını kullanabilme ve hesap verebilme ye-

terliğini,

f) Yeterlik Komisyonu: Ajansların kaynak kullanım yeterliğini belirlemek için oluştu-

rulan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlık temsilcilerinden müteşekkil

komisyonu,

g) Yönetim Kurulu: Ajans Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Yönetim Yeterliği

Mali yönetim yeterliği 

MADDE 5- (1) Ajansların destekleri için kaynak kullanımı ve bu amaçla Bakanlık büt-

çesinden transfer ödeneğinin kullandırılması, ancak mali yönetim yeterliklerinin uygun bulun-

ması halinde gerçekleşebilir. 

(2) Mali yönetim yeterliğinin yenilenmesi amacıyla yapılan mali yönetim yeterlik de-

netimleri gerekli görülen durumlarda Bakanlık tarafından resen yapılır.

(3) Bakanlık, mali yönetim yeterlik denetiminde kullanılmak üzere bir kriter seti oluş-

turur. Gerekli gördüğü hallerde mali yönetim yeterlik denetim kriterlerini günceller ve oluş-

turduğu kriter setini ajanslara bildirir. Mali yönetim yeterlik denetimlerinde, yeterlik komis-

yonu, aşağıda sayılan konulara ilişkin olarak Bakanlık tarafından belirlenen mali yönetim ye-

terlik denetimi kriterlerini esas alır:

a) Kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı.

b) Veri akış ve raporlama sistemi.

c) İç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi.

ç) Sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri.

d) Bilgi teknolojileri kullanımı.

e) Muhasebe sisteminin etkin kullanımı.

(4) Ajansın mali yönetim yeterliği, Yeterlik Komisyonunun yaptığı puanlama doğrul-

tusunda belirlenir. Yeterlik Komisyonunda yer alan her bir üye, mali yönetim yeterlik denetim

kriterlerini esas alarak puanlamasını sayısal olarak yapar. Yeterlik Komisyonu üyeleri tarafından

yapılan puanlamada, bulguların sistematik, kaynak kullanımını etkileyecek düzeyde ve yapısal

nitelik taşıyıp taşımadıkları değerlendirilir. Her bir Yeterlik Komisyonu üyesinin yapacağı pu-

anlamadan sonra, bu puanların aritmetik ortalaması Yeterlik Komisyonu başkanı tarafından

alınarak nihai puan belirlenir. 
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(5) Her bir Yeterlik Komisyonu üyesi tarafından 10 puan üzerinden yapılan değerlen-

dirme sonucunda ortaya çıkan nihai puanın 7 ila 10 olması durumunda ajansın denetim sonucu

başarılı; 4 ila 6,99 olması durumunda ajansın denetim sonucu beklenenin altında; 0 ila 3,99 ol-

ması durumunda ajansın denetim sonucu başarısız olarak belirlenir.

(6) Denetim sonucunun başarılı olarak belirlendiği durumda, ajansın mali yönetim ye-

terliği Bakanlık tarafından yenilenir. İlgili ajans, denetim raporunda tespit edilen bulgular hak-

kında düzeltici önlemleri alarak ilerlemeler hakkında Bakanlığı üçer aylık dönemler halinde

bilgilendirir. Denetim raporunda tespit edilen bulguların gereği bir yıl içinde yerine getirilir.

(7) Denetim sonucunun beklenenin altında olarak belirlenmesi halinde, Bakanlık tara-

fından ilgili ajansa denetim raporunda tespit edilen bulgular hakkında düzeltici işlemleri yap-

ması, gerekli tedbirleri alması ve rapor kapsamında belirtilen kaynak kullanımını etkileyebile-

cek nitelikteki diğer hususların gereğini yerine getirmesi için azami altı ay süre verilir. Bu süre

sonunda, ajans tarafından bulgular hakkında yapılan iş ve işlemler gerekli destekleyici bilgi

ve belgeler ile birlikte Bakanlığa sunulur. Bakanlık, yapılan iş ve işlemlerin yeterliğini göz

önünde bulundurarak denetim sonucunun başarılı ya da başarısız olarak belirlenmesine ajansın

bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde karar verir. Bakanlığın, ajansın sunduğu raporu

yetersiz bulması halinde, denetim sonucu başarısız olarak tespit edilerek ajansın mali yönetim

yeterliğinin en geç bir ay içinde askıya alınmasına karar verilir. Sunulan raporun uygun ve ye-

terli olduğunun tespit edilmesi halinde ise ilgili ajansın mali yönetim yeterliğinin yenilenmesine

karar verilir.

(8) Denetim sonucunda başarısız bulunan ajansın kaynak kullanımı, bir sonraki dene-

timde başarılı bulunup mali yönetim yeterliğinin verilmesine kadar Bakanlık tarafından denetim

raporunun Bakanlığa sunulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde askıya alınır.

(9) Kaynak kullanımı askıya alınan ajans, bu tarihten itibaren herhangi bir proje ya da

faaliyete ilişkin olarak ve hiçbir destek türü bakımından yeni bir taahhüt altına giremez. Ajansın,

yeniden kaynak kullanabilmesi için altı ay sonra yapılacak mali yönetim yeterlik denetiminde

başarılı bulunması gerekir. Ancak denetim bulgularıyla ilgili olarak ikinci denetimden önce

düzeltici önlemlerini alarak bulguların gereğini yerine getirmiş olan ajanslar, yeterlik komis-

yonunca tespit edilen eksikliklerle ilgili düzenlemeleri yaparak altı aydan önce denetim ger-

çekleştirilmesi için Bakanlığa başvurabilir. 

(10) Kaynak kullanımının askıya alınması kararından önce sözleşmeye bağlanmış des-

teklere ilişkin yüklenmeye girişilmiş olması halinde, Bakanlık tarafından ajansın mevcut kay-

nak durumu göz önüne alınarak, yükümlülüklerini karşılayacak miktarda kaynak kullanmasına

izin verilebilir.

(11) Mali yönetim yeterlik denetim sonucu beklenenin altında ve başarısız olan ajans-

larda, genel sekreter, sürecin takip edilmesi ve bulguların yerine getirilmesinden sorumludur.
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Yeterlik komisyonu

MADDE 6- (1) Yeterlik Komisyonu; Bakanlıktan en az daire başkanı seviyesinde bir

yöneticinin başkanlığında, Bakanlık, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından

konuyla ilgili olarak en az beş yıldır çalışan uzmanlar veya denetim personeli arasından ku-

rumlarınca görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yeterlik Komisyonu çalışmalarına Ba-

kanlık personeli gözlemci olarak görevlendirilebilir. İlgili kurumlar görevlendirdikleri üyelerin

denetim ve bununla ilgili toplantılara zamanında ve düzenli katılımı için gerekli tedbirleri alır.

Gerekli görülen hallerde aynı anda birden fazla komisyon oluşturulabilir. 

(2) Yeterlik Komisyonunun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür. Ba-

kanlık, komisyon üyeleri ile denetimden önce bir hazırlık toplantısı gerçekleştirebilir. Bu top-

lantının tarih ve gündemi toplantıdan en az on gün önce üyelere bildirilir.

(3) Yeterlik komisyonu, başkan dahil en az dört üye ile toplanır. Yeterlik komisyonu

üyeleri arasından belirlenen en az üç üye saha incelemesine katılır. Yeterlik komisyonu, 5 inci

maddenin üçüncü fıkrasında sayılan kriterlere göre denetimini ajansın faaliyet gösterdiği böl-

gede gerçekleştirir ve ajansın mali yönetim yeterliği hakkında oluşturduğu denetim raporunu,

denetimin tamamlanmasından itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde Bakanlığa sunar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Denetimler

Diğer denetimler

MADDE 7- (1) Ajanslarda, ilgili mevzuat gereği gerçekleştirilen diğer denetimler so-

nucu ajansa tebliğ edilen denetim raporları, tebliğ tarihini izleyen ilk Yönetim Kurulu ve Kal-

kınma Kurulu toplantısında gündeme alınır.

(2) Genel sekreter, bu denetimler kapsamında tespit edilen hususlara ilişkin gerekli ted-

birlerin alınmasından sorumludur. Bakanlık, bu denetimler sonucu alınan tedbirlere ilişkin ola-

rak bilgilendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklar ile

uygulamaya ilişkin aksaklık ve tereddütleri gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uy-

gulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, gerekli bilgi ve belgeyi istemeye

Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma

Ajansları Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 17 Eylül 2022 – Sayı : 31956



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN DEĞERLEME HİZMETİ ALMALARI VE BANKALARA 

DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ

VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetki-

lendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bankalar, değerleme kuruluşlarından nakdi veya süreli ya da süresiz teminat mek-

tubu dâhil gayrinakdi teminat isteyemez ve değerleme raporlarındaki hatalar sonucu zarara uğ-

radıklarına dair tek taraflı beyanlarıyla bağımsızlığı zedeleyici şekilde uygulama ve yöntemler

kullanamazlar. Bankalar, her ne surette ve gerekçeyle olursa olsun, değerleme raporuna konu

varlığın değerleme kuruluşları tarafından satın alınmasını veya devralınmasını talep edemez-

ler.”

“(9) Değerleme kuruluşu ve değerleme kuruluşu ile tam zamanlı istihdam ilişkisi bu-

lunanlar, başka bir değerleme kuruluşuna değerleme hizmeti veremez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş; beşinci fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Her bir değerleme raporunun hazırlanarak teslim edilmesi için değerleme kurulu-

şuna verilecek sürenin bağımsız bölüm niteliğindeki işyeri ve konutlar için işin geldiği gün ha-

riç üç iş gününden diğer gayrimenkuller için işin geldiği gün hariç dört iş gününden az olma-

ması, verilen bu süre dolmadan raporların değerleme kuruluşundan istenememesi ve buna yö-

nelik banka içi düzenlemelerin yapılması,” 

“Bankalar tarafından değerleme hizmeti alınmasını müteakip müşteri ile kredi ilişkisine giril-

memiş olsa dahi bu kapsamda düzenlenen değerleme raporları ile 20 nci madde kapsamında

aynı konuya ilişkin birden fazla düzenlenen değerleme raporları da bu hesaplamaya dahil edi-

lir.”

“(6) Bankalar, SPK tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere,

değerleme ücretinin dışında Birlik tarafından yayımlanan, Kurum ve SPK tarafından uygun

görülen genelge ile belirlenen ulaşım masrafını da değerleme kuruluşuna ayrıca ödemekle yü-

kümlüdür. Banka ile değerleme kuruluşu arasındaki sözleşmeye, ulaşım masraflarının değer-

leme kuruluşuna ödenmeyeceğine ya da kesintili olarak ödeneceğine ilişkin hüküm yazılamaz.

(7) Değerleme ücreti rapor teslim tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde de-

ğerleme kuruluşuna ödenir.
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(8) Bankalar, 20 nci madde uyarınca üçüncü bir değerleme raporunun gerektiği durum-

larda hazırlanan değerleme raporları için, söz konusu değerleme raporlarını düzenleyen tüm

değerleme kuruluşlarına SPK asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretten az olmamak üzere ge-

rekli ücreti ödemekle yükümlüdür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir. 

“Bu fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendi, bankalar dışındaki nitelikli pay sahipleri için

uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetkili değerleme kuruluşunun kontrolünün edinilmesi veya el değiştirmesi sonu-

cunu doğuran pay edinim ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin SPK’dan onay alın-

ması sonrasında söz konusu durum, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen

belgeler ile birlikte Kuruma bildirilir. 10 uncu madde çerçevesinde Kuruma iletilmesi gereken

bilgi ve belgelerin tamamlanmasını takiben Kurumca yapılacak değerlendirme neticesinde,

otuz gün içerisinde olumsuz görüş bildirilmemesi halinde işlemler tekemmül ettirilir.

(2) Yetkili değerleme kuruluşları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzala-

nan ve bir örneği EK-1’de yer alan bilgi formunu Kurumun belirleyeceği usul ve esaslara göre

Kuruma iletir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) On milyon TL üzerinde değere sahip gayrimenkuller için 30 gün içerisinde farklı

değerleme kuruluşlarına iki adet değerleme raporu yaptırılır. Aynı konuya ilişkin iki rapordaki

değer farkının yüzde ondan az olması durumunda, bu iki rapordaki değerlerin aritmetik orta-

laması, farkın yüzde ondan fazla olması durumunda ise ilk iki değerleme kuruluşu dışındaki

üçüncü bir değerleme kuruluşuna değerleme yaptırılarak birbirine en yakın olan iki değerin

aritmetik ortalaması esas alınır. Bağımsız bölüm niteliğindeki işyeri ve konutlar için hazırla-

nanlar hariç olmak üzere söz konusu raporların asgari beş yıllık mesleki tecrübeyi haiz değer-

leme uzmanı tarafından hazırlanması zorunludur.” 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Bankalar tarafından 4 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca yaptırılması gereken

ve gayrimenkul, gayrimenkul projeleri veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerle-

mesi dışında kalan değerleme faaliyetlerinde; 4, 5, 6, 7 nci maddeleri, 8 inci maddenin birinci

fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci

ve dokuzuncu fıkraları,12 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları,

13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası, 14 üncü maddenin

ikinci ve dördüncü fıkraları, 19 uncu maddesi ile 20 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri

uygulanır.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
CEMAAT VAKIFLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cemaat
Vakıfları Seçim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş-
tir.
“Ancak, İstanbul ili içinde aynı cemaat mensuplarından oluşan cemaat vakfı sayısının on beşten
az olması halinde seçim çevresi tüm ildir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim tarihini, bu-
lunduğu seçim çevresindeki seçmenlik şartlarını haiz tüm cemaat mensuplarını tespit ederek
oluşturduğu seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden
en az altmış gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfta
kayıtlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/11/2021 tarihli ve 31673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100 puan üzerinden
karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan Başarı Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,75
80-84 BB 3,50
75-79 CB 3,25
65-74 CC 3,00
60-64 DC 2,50
55-59 DD 2,00
50-54 FD 1,00 (Başarısız)
49 ve aşağısı FF 0,00 (Başarısız)
Eksik/Incomplete E/I 0,00 (Başarısız)
Devamsız/Nonattendant DZ/NA 0,00 (Başarısız)
Başarılı/Successful B/S Not ortalamasına katılmaz
Başarısız/Unsuccessful BZ/U Not ortalamasına katılmaz
Devam ediyor/Progress DE/P Not ortalamasına katılmaz
Muaf/Exempted MU/EX Not ortalamasına katılmaz”

17 Eylül 2022 – Sayı : 31956                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin on birinci fıkrasının ilk cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Azami süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden

(devamsızlıktan kalınanlar dahil) azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda

açılan azami öğrenim sonu sınavlarına alınır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/10/2019 tarihli ve 30918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin bi-

rinci cümlesi ile aynı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Azami öğrenim süresi sonunda başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına ba-

kılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.”

“b) Azami öğrenim süresi sonunda veya (a) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda

bir dersten başarısız olan öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir.

c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını,

programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere

beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

ç) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için

başarması gereken toplam ders sayısı, programındaki hiç almadığı ve devam koşulunu yerine

getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre ve-

rilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği normal ders yükü, diploma programının

Senato tarafından onaylanan öğretim planındaki her bir dönem için belirlenen AKTS toplamı

kadardır. Önlisans programlarında staj buna dâhil değildir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100 puan üzerinden

karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
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Puan Başarı Notu Katsayı

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,75

80-84 BB 3,50

75-79 CB 3,25

65-74 CC 3,00

60-64 DC 2,50

55-59 DD 2,00

50-54 FD 1,00 (Başarısız)

49 ve aşağısı FF 0,00 (Başarısız)

Eksik/Incomplete E/I 0,00 (Başarısız)

Devamsız/Nonattendant DZ/NA 0,00 (Başarısız)

Başarılı/Successful B/S Not ortalamasına katılmaz

Başarısız/Unsuccessful BZ/U Not ortalamasına katılmaz

Devam ediyor/Progress DE/P Not ortalamasına katılmaz

Muaf/Exempted MU/EX Not ortalamasına katılmaz”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası ve on ikinci fık-

rasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları staj hariç en

fazla iki dersi kalan öğrenciler, tek-çift sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen
öğrenciler, kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Tek-çift sınavları
akademik takvime uygun olarak ilgili bölüm başkanlığınca belirlenen gün ve saatte bölüm baş-
kanlığınca görevlendirilen ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim elemanı ta-
rafından yapılır.”

“Kayıtlı oldukları diploma programının azami süresi içerisinde mezun olamayan öğ-
renciler, devamsızlıktan kaldıkları dersler de dâhil olmak üzere daha önce kaydı yapılarak ba-
şarısız oldukları derslerden azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda açılan
azami öğrenim sonu sınavlarına alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel ağırlıklı not ortalaması ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğ-
renciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden en az normal ders yükü ile kayıtlı oldukları dönem
sonunda, o döneme ait not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar dönem şeref öğrencisi, 3,50-
4,00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılır.

b) Genel ağırlıklı not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “li-

sans öğrencileri” ibaresi “öğrenciler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlamak.”
MADDE 9- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10972 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10973 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10974 
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İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10975 

—— • —— 
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10976 
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İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10979 

 
—— • —— 

 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10980 

 
—— • —— 

 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10981 
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10983 

 
—— • —— 

 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10984 
 

 
—— • —— 

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10985 
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10986 

 
—— • —— 

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10982 

 
—— • —— 

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10987 
 

  

 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2022 – Sayı : 31956 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
100. YIL PAZARLAMA ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE BİG-BAG TORBALI 

YARIMAMUL KURU ÇAY NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İKN: 2022/940949 
1. Müdürlüğümüz tarafından 800 Ton Kuru Çay hizmet alım işi % 20 artar/azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çaykur Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çaycılar Mah. Küme Evler No:134/ 
Çayeli/RİZE 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05/10/2022 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar 
Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt)-Çayeli-RİZE adresinde bulunacak şekilde 
elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 
14:00'de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5. İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç% 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9. İhale Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

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

 11013/1-1 
—— • —— 

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü: Sındırgı OİM 
İhale Tarihi : 27.09.2022 // İhale Saati: 14:30 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

1 Dedekıran İb. Dikili Ağaç 93 27 4781 1.861,786 920,00 51.385,00 
2 Ulus İb. Dikili Ağaç 16 29 11623 1.895,135 920,00 52.306,00 
3 Bulak İb. Dikili Ağaç 109 32 4050 1.328,864 970,00 38.670,00 
         
         

TOPLAM:  20454 5.085,785 2.810,00 142.361,00 
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1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda  
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

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

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR7900010000 
47114069565001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 516 10 75 ( 2120 ) - 0536 465 2021 - Süleyman GÜLER 
 10835/2-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ankara İli Kahramankazan Belediye Başkanlığından: 

 
    11083/1-1 
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200 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 200 Adet Nokta Vuruşlu Yazıcı kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 27.09.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

bendi  gereğince  istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSL2SMDJ02 

 11114/1-1 
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500 ADET CÜZDAN YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 500 adet Cüzdan Yazıcı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 28.09.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSN2S9YZ1Z 11182/1-1 
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STOKERLİ KATI YAKITLI KAZAN İÇİN FINDIK KÖMÜR ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2022/940152 

1-İdarenin   

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

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

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

2-İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Stokerli Katı Yakıtlı Kazan İçin 150 Ton Fındık Kömür 

Alımı 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Turhal İmalat Birimi Malzeme 

Ambarı  

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 7 (Yedi) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir.  

3-İhalenin  

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

b) Tarihi ve saati : 04.10.2022 Salı günü saat 14.00      

4)-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18.km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Y.İkiyüzellitürklirası) bedel 

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

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

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

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

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

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

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

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

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 11078/1-1 

 



17 Eylül 2022 – Sayı : 31956 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022/2023 kampanya dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi, 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2022/953052 

1- İdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu üzeri 4.Km Susurluk/BALIKESİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 266 865 19 40 (4 Hat) – 0 266 865 26 04 - 05 

c) Elektronik posta adresi : susurlukseker@turkseker.gov.tr 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 Kampanya Döneminde Barçın kantarından 

2.000 Ton pancarın Susurluk Şeker Fabrikasına kara yolu 

ile Pancar nakliye işi hizmeti 

b) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 100 (yüz) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28/09/2022 Çarşamba günü, saat 14:30 

4-İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (K.D.V. 

Dahil) 200,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale kısmi teklife açıktır. 

9- İhaleye gerekirse açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edileceğinden ihalede hazır 

bulunulması gerekmektedir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 11147/1-1 
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YAĞ KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Yağ Kalitesi Ölçüm Cihazı 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 : 03722594000 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2244033 
b) IKN : 2022/932840 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Yağ Kalitesi Ölçüm Cihazı / 1 kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı. 

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 : 180 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve saati : 19/10/2022 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 Bu 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. 
8- Bu ihaleye kısmi teklif verilemeyecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

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. 11022/1-1 
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SANTRİFÜJ POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Santrifüj Pompa 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 03722594000 -  03722591900 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. 
Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

e)Elektronik Posta Adresi ttk@ taskomuru.gov.tr 
 

2-İhale Konusu Alımın/ 
Hizmetin 

 

a) Dosya No 2242034 
b) IKN 2022/934293 
c) Niteliği, Türü, Miktarı 1 adet Santrifüj Pompa 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
 

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 120 takvim günü 
 

3-İhalenin   
a) Yapılacağı Yer Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati 18.10.2022 Salı 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 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu 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 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1 . Firmalar pompaya ait TS EN ISO 9905 belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
6.2. Teknik şartnamedeki soru formu eksiksiz ve detaylı olarak doldurulacaktır. Soru 

formunda bulunmayan diğer hususlar ayrıca belirtilecektir. 
7-. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihaleye kısmi teklif verilemeyecektir. 
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saat TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale 
(son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

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. 
 11051/1-1 
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BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ İÇİN  
TIBBİ CİHAZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/845639 
İşin Adı : Müdürlüğümüze Bağlı Başakşehir Çam ve Sakura 

Şehir Hastanesi İçin Tıbbi Cihaz Alımı 
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Peykhane 

Cad. No: 8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 453 0891 - 212 518 0712 
c) Elektronik Posta Adresi : ism34satinalma@gmail.com 
ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının  
    Görülebileceği İnternet Adresi : ism34satinalma@gmail.com 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet 
Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun 3. maddesine istinaden Açık İhale Usulü EK 
22 (EK-A) ile ihale edilen Müdürlüğümüze bağlı 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için Tıbbi 
Cihaz Alımı - 25 Kalem 

b) Teslim [Yeri / Yerleri] : Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Ayniyat 
Tüketim Deposu 

c) Teslim [Tarihi / Tarihleri] : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak 
olup, teslimat süresi 31.12.2022 tarihine kadardır. 
Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks 
veya mail yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde 
elden veya posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda 
teknik şartnamedeki hususlar göz önünde 
bulundurularak, kısmi kabul şeklinde yapılacaktır. 
Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim 
tarihinde Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin 
teslimatı tamamlamak zorundadır. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
   Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı Yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Peykhane 

Cad. No: 8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL 
b) Tarihi ve Saati : 20.10.2022 - 10:30 
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4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.3. İdari Şartnamede belirtilmiş olan teklif edilen tutarın % 10 oranında iş deneyim 

belgesi 
4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.5. İstekliler ihale saatine kadar teklif sundukları kalemlere ait orijinal ambalajında 

Teknik Şartnamede belirtilen miktarlarda (Teknik Şartnamede belirtilmemişse en az 1 adet) 
numune vereceklerdir. Teslim edilen numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu 
(kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır. 

Numuneler, ihale komisyonunun uzman üyelerince teknik şartname kriterlerine ve/veya 
klinik uygulamaya uygunluk yönünden değerlendirilmesi aşamasında gerek görüldüğü takdirde 
firmadan tekrar numune istenebilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 100,00-TL bedel ödeyerek almak 

zorundadır. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Binbirdirek Mah. 

Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
    11077/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

S. 
NO 

Ada Parsel Alan İMAR PLANI 
m² 

Rayiç 
Bedel 

Muhammen 
Bedel 

TL 

Geçici 
Teminat 

TL 

1 8034 1 29.865,91 

Küçük Sanayi 
Alanı(Küçük Sanayi 

Sitesi-Mobilyacılar Sitesi) 
E:1.00 Yençok:12.50 m 

450.00 
TL 

13,439,659.50 
TL 

404.000,00 
TL 

2 8035 1 52.988,07 

Küçük Sanayi 
Alanı(Küçük Sanayi 

Sitesi-Mobilyacılar Sitesi) 
E:1.00 Yençok:12.50 m 

450.00 
TL 

23.844.631,50 
TL 

716.000,00 
TL 

3 8035 2 148.588,68 

Küçük Sanayi 
Alanı(Küçük Sanayi 

Sitesi-Mobilyacılar Sitesi) 
E:1.00 Yençok:12.50 m 

450.00 
TL 

66.864.906,00 
TL 

2.006.000,00 
TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edeceklerdir. İhale şartname bedeli 250,00.-TL 
olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen 
hesabına yatırılabilecektir. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 28.09.2022 Çarşamba günü saat 15:00’de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 28.09.2022 Çarşamba günü saat 12:00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
- İhaleye konu olan ve İmar Planında Küçük Sanayi Alanında (Küçük Sanayi Sitesi 

Mobilyacılar Sitesi - E:1:00 Yençok: 12,50 m) ve Küçük Sanayi Alanı (E: 1.00 Yençok: 12.50 m) 
alanında kalan taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notları uyarınca katılımcı üyelerinin 
Mobilyacılar Sitesini oluşturabilecek mobilya sektörüne yönelik kurulmuş kooperatif olduğunu 
gösteren belgeyi sunabilecek kooperatifler ihaleye girebilecektir. 

7- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
ç) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
d) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
e) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
h) Söz konusu taşınmazın, İmar Planında Küçük Sanayi Alanında (Küçük Sanayi Sitesi 

Mobilyacılar Sitesi - E:1:00 Yençok: 12,50 m) kalması sebebiyle, İhaleye katılacak isteklilerin, 
ihale ilan tarihinden önce Gaziantep il sınırları içerisinde kuruluş amacının Mobilyacılar ile ilgili 
üyelerden oluşan Kooperatifi olduğuna dair gösterir belge 

- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    11130/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Yalova İli Altınova Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1- Yalova İli Altınova İlçesi Hersek Mahallesi mevkiinde bulunan, mülkiyeti 

Altınova Belediyesine ait aşağıda niteliği açık şekilde belirtilen toplam 1(bir) adet arsa, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a  maddesi uyarınca Kapalı Teklif Artırım Usulü ile satılacaktır. 

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI 

Sıra 

No 

Taşınmazın 

Yeri 
Ada/Parsel Cinsi Yüz Ölçümü Hissesi 

Muhammen Bedel 

TL 

Geçici 

Teminat 

TL 

İhale Tarihi 

/ Saati 

1 
Hersek 

Mahallesi 
132/15 Arsa 1.500 m² Tam 4.500.000,00 TL 135.000,00 TL 

29.09.2022/ 

11.00 

MADDE 3-İhale 29.09.2022 Perşembe günü saat:11:00’den itibaren Cumhuriyet Mah. 

Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde, Belediye Encümeni tarafından Altınova 

Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

MADDE 4-Şartname ve ekleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / 

YALOVA adresinde Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri 

(08:30/17:30) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00-TL(bintürklirası) 

karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir. 

MADDE 5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

5.1.Gerçek kişilerde aranacak şartlar: 

a. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

b. Noter tasdikli imza beyannamesi 

c. Kanuni İkametgah Belgesi  

d.Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve 

elektronik posta adresi) 

e.Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, 

(Sabıka kaydı İstenir) 

5.2. Tüzel kişilerde aranacak şartlar: 

a.Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve 

elektronik posta adresi) 

b.Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli 

sureti, 
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c. Ticaret sicil gazetesi, 

d. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

e. Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde 

şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm 

giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir) 

5.3. Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: 

a. Geçici teminata ait alındı belgesi,  

b. Şartname alındı makbuzu, 

c.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5.4. Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar 

a. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel 

kişilerin her biri bu Maddenin 1. , 2. ve 3.  fıkrasında istenilen belgeleri verecektir. 

b. Ayrıca şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı 

ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi verilir.) 

MADDE 6-İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 29.09.2022 Perşembe 

günü saat 10.00’a kadar Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.     

MADDE  7-Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

MADDE  8-İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz 

bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  

MADDE 9-İhale bedeli peşin yatırılacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 

17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V 

alınmayacaktır.   

MADDE 10-İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve 

bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı satın alana aittir. 

MADDE 11-İhale Komisyonu (Altınova Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta 

ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan Olunur. 11014/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Dârülaceze Başkanlığından: 
Aşağıda adı, nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Kanununun 

45'inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Satış İhalesine çıkarılmıştır. 

SN TAŞINMAZ BİLGİLERİ 
MUHAMMEN 

BEDEL 
(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

1. 

23696722 taşınmaz nolu, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 
Büyükdere mahallesi, Çayırbaşı caddesi, 166 kapı sayılı, 
tapuda 603 ada, 5 parselde bulunan 61,40 m2 sahalı kargir 
gazino vasıflı taşınmaz. Fiili Durumu: Kirada 

4.100.000,00 123.000,00 

2. 

17166028 taşınmaz nolu, İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, 
Harmantepe mahallesi, Doğu sokak, 66 kapı sayılı, tapuda 
6011 ada, 35 parselde bulunan, 63,00 m2 sahalı, 1 bodrum, 1 
zemin, 2 normal katlı apartman niteliğinde bulunan taşınmazın 
1/4 hissesinin (2. Normal kat daire) . Fiili Durumu: Kirada 

470.000,00 14.100,00 

 
İHALE BİLGİLERİ 

İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre 
“Açık Teklif (Arttırma) Usulü” 

İlanın Şekli ve Adedi 
I. Yerel Gazetede 2 defa, 

II. Resmî Gazete’de 1 defa. 
Darülaceze İdari meclis Karar 
tarih ve sayısı 

22.07.2022 tarih ve 2022/8 sayılı - 08.12.2018 tarih ve 2018/11 
sayılı 

İhalenin Yapılacağı 

Tarih 27 Eylül 2022 - Salı 

Saat 14:00 

Yer Dârülaceze Başkanlığı - Çok Amaçlı Salon 
Yukarıda açık adresi yazılı taşınmaz 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesi hükümlerine göre 

Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Dârülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 27.09.2022 tarihinde, 
Salı günü, saat 14.00'da satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle 
birlikte ihale gün vesaatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak 
müracaat kabul edilmeyecektir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 
 ŞAHISLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1. T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti 

2. Tebligat için, Muhtarlık veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 
İkametgah belgesi. 

3. Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden) 
 ŞİRKETLERDEN İSTENİLEN BELGELER 

1. Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi 

2. Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküsü veya Vekâletname 

3. Geçici Teminat Makbuzu (Darülacezeden) 
 İLETİŞİM BİLGİLERİ 
ADRES Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârülaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL 

EPOSTA emlak@darulaceze.gov.tr 

TEL/FAX T: 0 212 220 10 20 /138 F: 0 212 210 44 30 - 0 212 221 03 03 
İlan olunur. 11140/1-1 

 

mailto:emlak@darulaceze.gov.tr
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11152/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11153/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11181/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11154/1-1 

 



17 Eylül 2022 – Sayı : 31956 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11155/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11155/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11169/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11170/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11171/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11172/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11173/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11174/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11197/1-1 
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11198/1-1 
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TCDD 4. Bölge Müdürlüğünden (Sivas): 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11205/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık 
ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Hukuk Fakültesi 
bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent 
Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki 
gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular 
kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden 
öğrenilecektir. 
Fakülte / Yüksekokul 

/ Enstitü 
Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD 1 Profesör Medeni Hukuk 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 
Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-
mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 11091/1-1 
—— • —— 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

15/09/2022 tarih ve 31954 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanın 
12.sırasındaki Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 
Bankacılık ve Sigortacılık Programına ait ilan açıklaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

SIRA 
NO 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 
UNVANI DRC AÇIKLAMA 

12 
SOSYAL BİLİMLER 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

FİNANS- BANKACILIK 
VE SİGORTACILIK 

BÖLÜMÜ 

BANKACILIK VE 
SİGORTACILIK PR. 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
5 

Doktorasını maliye alanında yapmış 
olup mali alan, mali yorgunluk ve 
kredi derecelendirme kuruluşları 
konularında çalışmaları olmak 

İlan olunur. 
 11151/1-1 

—— • —— 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:  

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

üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi” ile “31/12/2008 tarih ve 27097 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 05 Eylül 2022 tarihli ve 31944 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmış olan 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımına ilişkin ilanımız İPTAL edilmiştir. 

İlan olunur. 11219/1-1 

 

https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni
https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni
https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni
https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni
https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni
https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca lisans düzeyinde geçerli bir KPSS P3 
puanının yüzde yetmişi ile geçerli yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak 
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya 
belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına 
ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu 
sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak 
kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, 
Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre 
yapılacak yerleştirme ile 13 (On üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri 
Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, 
B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir) 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 
Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar 
ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya 
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonu 
için başvuru yapabilir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki 
hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde 
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip 
olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme 
ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve 
iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, 
dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak, 

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

f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (Başarılı olup göreve 
başlayacak adaylardan sağlık raporu istenilecektir.) 
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B. ÖZEL ŞARTLAR 
Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. 
1. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- A Grubu –Aylık 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı) 
a. Siber güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek, 
b. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, WAF, Vulnerability Assessment, 

Database Security, SIEM, Anti Virüs, PAM) Bilişim teknolojileri alanında iyi derecede bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

c. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en 
az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak, 

d. Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek; 
i. Certified Ethical Hacking (CEH) 
ii. GIAC Penetration Tester (GPEN) 
iii. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) 
iv. Offensive Security Certified Professional (OSCP) 
v. Licensed Penetration Tester (LPT) 
vi. GIAC Certified Incident Handler (GCIH) 
vii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP) 
e. Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause 

analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek, 
f. Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek 

geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede 
yazılım bilgisine sahip olmak, 

g. Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

h. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup, siber olayların 
tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak, 

i.Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
j.Güvenlik mimari yapılarının tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
k. TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak. 
l.  HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokollere hakim olmak.  
m. Host ve Network DLP hakkında bilgi sahibi olmak. 
n. Mitre ATT&CK Framework ve OWASP siber güvenlik konseptleri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak. 
o. ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
p. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak, 
q. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine 

sahip olmak, 
r. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık 

olmak. 
2. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı) 
a. Bilgi güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,  
b. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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c. Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR sistemlerini iyi derecede yönetebilecek 
seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

d. Host ve Network DLP Sistemini iyi derecede yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak. 

e. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en 
az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f.Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,  
g. Aşağıda listelenen eğitimlerden en az 2 (iki) tanesine katılmış olduğunu belgelemek; 
i. Certified Ethical Hacking (CEH) 
ii. GIAC Penetration Tester (GPEN) 
iii. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) 
iv. Offensive Security Certified Professional (OSCP) 
v. Licensed Penetration Tester (LPT) 
vi. GIAC Certified Incident Handler (GCIH) 
vii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP) 
h. "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli 

olmak, 
i. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 
j. Kod Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
k. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek, 
l. ISO27701, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
m. SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, 
n. KVKK ve 5651 numaralı kanun hükümleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
o. T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 

hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
p. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak, 
q. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine 

sahip olmak, 
r. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık 

olmak. 
Tercihen; 
a. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip 

olmak, 
3. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı) 
a. Ağ ve Güvenlik alanında minimum 3 yıl deneyimli olmak, 
b. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
c. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Load Balancer, Web Application Firewall, Web 

Gateway, E-mail Gateway) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
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g. Network Access Control(NAC) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h. Cisco Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden 

yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
i. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) 

hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
j. 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi derecede 

bilgi sahibi olmak, 
k. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi 

sahibi olmak, 
l. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,  
m. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine 

sahip olmak, 
n. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık 

olmak. 
Tercihen; 
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ ve 

Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak, 
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak ve belgelemek; 
1. Cisco Certified Network Associate (CCNA), 
2. Cisco Certified Network Professioanl (CCNP), 
3. Cisco Certified Security Professional (CCSP), 
c. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point 

Controller) yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak 
4. SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 katı) 
a. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az 

3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
b. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions 

Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek, 
c. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services 

(IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server 
konularında kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d.Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak  
e. Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager 

(SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve 

güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
i. VMware Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) 

sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve 

problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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l. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

m. Linux Sunucu kurulum ve konfigurasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
n. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log 

inceleme konularında tecrübe sahip olmak, 
o. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve 

monitör konusunda tecrübe sahibi olmak, 
p. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine 

sahip olmak. 
Tercihen; 
a. Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
b. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,  
c. Microsoft SQL Hakkında bilgi sahibi olmak. 
5. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 2 katı) 
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık 

yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl Veri tabanı Uzmanı olarak çalışmış olduğunu 
belgelemek, 

b. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde en az 3 (üç) yıl veri tabanı yöneticisi olarak 
çalışmış olmak, 

c. Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning, 
PL/SQL ve RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip 
olmak, 

d. Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında 
hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak, 

e. Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusuna hâkim ve alanında 
tecrübeye sahip olmak, 

f. Oracle upgrade ve patching konusunda hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak, 
g. Oracle Exadata SuperCluster ve ZFS mimarisi, performans, bakım konularında 

konusuna hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak, 
Tercihen; 
Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,  
Oracle OCA veya OCP sertifikalarından birine sahip olmak. 
6. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı – A Grubu- Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,  
b. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak, 
c. C#.NET yazılım dilini iyi derecede bilmek, 
d. .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API 

konularında deneyimli olmak, 
e. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama 

geliştirme konularına hâkim olmak, 
f. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,  
g. Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, 
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h. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi 
olmak, 

i. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak, 
j. ORACLE PL-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction vb. 

konulara hâkim) olmak, 
k. UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,  
l. Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak, 
m. Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve 

organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı 
olmak, 

n. Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak. 
Tercihen; 
• PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde 

görev almış olmak. 
• Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 
• Microsoft Certified Solution Developer: App Builder (MCSD App Builder) 
• Microsoft Certified Solution Developer: Web Applications (MCSD Web Applications) 
7. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi - Tam Zamanlı – B Grubu- Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 

yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 
b. C#.NET dilini iyi derecede bilmek, Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme 

konusunda, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML gibi Web 
Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak, 

c. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi 
olmak, 

d. ORACLE-PLSQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına 
hâkim) olmak, 

e. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak, 
f..NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API 

konularında deneyimli olmak, 
g. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama 

geliştirme konularına hâkim olmak, 
Tercihen; 
• Mobil uygulama geliştirme (Android veya IOS) konusunda tecrube sahibi olmak, 
• Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 
• C# Windows form uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak. 
II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ 
1) Başvuru formu, 
2) Özgeçmiş, 
3) Varsa KPSS sonuç belgesi, 
4) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 

veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS 
dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti 
Kurumumuzca onaylanacaktır), 
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5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği 
takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır), 

6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler, 
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler 

(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca 
onaylanacaktır.), 

8) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 
yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
10) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve 
ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 
(B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

Başvurular 26.09.2022 tarihinde başlayacak ve 10.10.2022 tarihi mesai bitiminde (saat 
17:30) sona erecektir. Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu 
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 
10.10.2022 günü mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek 
veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle 
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik 
belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

III. 1) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan lisans 

düzeyinde geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun 
(Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon 
için 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son 
sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul 
edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecek 
olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır 

2) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
A ve B Grubu adaylar hem yazılı, hem de sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav 

tarihleri www.iskur.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Sınav Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) adresinde bulunan hizmet 
binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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Sınav, yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir: 
• Yazılı sınav konuları özel şartlarda belirtilen tüm hususlardır. 
• Sözlü/uygulamalı sınavda, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve 

davranışlarının mesleğe uygunluğunu değerlendirilecektir. Ayrıca, başvurduğu pozisyonun 
uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer 
alacaktır. 

3) DEĞERLENDİRME 
Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan 

adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarda başarılı 
olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Yazılı 
ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların 
Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai 
başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme 
yapılacaktır. 

4) ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü 

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

Ücret Cetveli 
A Grubu : 3 kata kadar 
B Grubu : 2 kata kadar 
5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Sonuçlar www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat 

yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir 
bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve 
yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz 
sayılacak, hizmet sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, 
haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Asil olarak yerleşmeye hak kazanan, 
evraklarını eksiksiz teslim eden ve atanmasına engel bir hali bulunmayan adaylara göreve 
başlamaları için tebligat yapılacaktır. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden 
itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzalayarak göreve başlamayan veya 
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Bir (1) yıl içerisinde asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine sırası 
gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir. Yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında 
da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Yedek listede yer alan adayların hakları bir (1) yıl geçerli 
olup daha sonraki personel alımları ve sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı 
teşkil etmeyecektir. 

6) İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00 
Web: www.iskur.gov.tr 
Personel Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 39 13 
 11107/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli 
Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.  

2022/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 3-12 Aralık 2022 
* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 19.09.2022 – 10.10.2022  
* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 17.10.2022 – 07.11.2022 
Sınava katılmak için ilk kez başvuruda bulunacak adayların, 10.10.2022 tarihi itibariyle 

sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir. 
Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru 

yapmaları gerekmektedir. 
* İlk kez sınava katılacak adayların, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon 

Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgeleri ile doğrudan, 
taahhütlü mektupla veya kargo yolu ile Başkanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. İsteyen 
adaylar, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital 
Adım Mobil Uygulaması” üzerinden de Başkanlığımıza gönderebilirler. Dijital ortamda evrak 
gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.  

* Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılmak isteyenlerin ise süresi 
içerisinde TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.  

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve sınav 
başvuru belgelerini Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan 
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 
Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 

özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) 
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.  

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı; 
* İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 
* Finansal Yönetim, 
* Yönetim Muhasebesi, 
* Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 
* Revizyon, 
* Vergi Tekniği, 
* Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 
* Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 
* Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 
* Sermaye Piyasası Mevzuatı,  
konularından yapılır. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 
1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM- YMM Odalarından alınabilir.) 
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2) Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.) 
Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi 

birisini sunabilirler: 
* Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında 

kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)  
* Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 

Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi, 
3) Resmi kuruma verilmek üzere e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi 

(Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi), 
4) 1 Adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm) 
5) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi 
6) Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, 

(Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınabilir.) 
7) Taahhütname, 
8) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınabilir.) 
9) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 
a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin 
konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge 
ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir 
belge,  

a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) 
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 
sirküleri örneği,  

b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş 
bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat 
fotokopisi,  

b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, 
şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili dönemi kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya karekodlu), 

b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya karekodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi 
(A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınabilir.) 

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 
kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 5,6 ve 
8’inci maddelerdeki belgeler aranmaz.) 

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 
kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 5,6 ve 
8’inci maddelerdeki belgeler aranmaz.) 

e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler, 
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Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders 
başına 275,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.750,00 ₺ ödemeleri gerekir. 
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka 
hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TEOS 
üzerinden de ödenebilir.  

Banka bilgileri; 
* İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 
* Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmî Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, 
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav 
süresi hiçbir nedenle uzatılamaz. 

Daha önce sınava katılan adaylardan sınav süresi devam edenlerin, tekrar sınava 
girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden 
sınav başvurularını yapmaları gerekir. 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik 

Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine 
kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 
Gölbaşı-Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). İlk kez sınava başvuracak adaylardan isteyenler, 
başvuru belgelerini “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden gönderebilirler. Sınav başvuru 
belgelerini dijital ortamda gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri 
istenmeyecektir. 

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin 
Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir. 

3) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

4) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB- TESMER'in internet sitelerinde duyurulacaktır. 

5) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak 
alınabilecektir.  

6) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C 
Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava 
alınmayacaktır. 

7) Sınav katılımcı listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
8) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar 

sınava alınmayacaktır. 
9) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
10) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
İlan Olunur. 
 11082/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği
–– Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti

Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/09/2022 Tarihli ve 11220 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/09/2022 Tarihli ve 11228 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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