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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:
YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS ALMA, FAALİYET VE DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili Sı-
nıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasındaki “Bakanlık” tanımında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış;
aynı fıkrada yer alan “İlgili bakanlık” tanımı ve “Yetkili sınıflandırıcı bölüm sorumlusu ve yö-
neticisi” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“Yetkili sınıflandırıcı bölüm sorumlusu ve yöneticisi: Yetkili sınıflandırıcı tarafından

iş ve faaliyet konusuna göre oluşturulan bölümlerde görev yapmak üzere; ziraat mühendisi,
gıda mühendisi, kimya mühendisi, tekstil mühendisi, kimyager veya biyolog yetkili sınıflan-
dırıcı bölüm sorumluları ile yetkili sınıflandırıcının tüm bölüm, yönetim ve işletmesinden so-
rumlu ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, tekstil mühendisi, kimyager, biyolog
veya üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fa-
kültesi ile siyasal bilgiler fakültesinden mezun olan bir yetkili sınıflandırıcı yöneticisini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünlerinde laboratuvar çalışma koşullarının
22 ±2 °C’de ve şahit numune saklama odasının 18±2°C’de sabitlenmesi için gerekli önlemler
alınmalıdır.

s) Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünleri dışında kalan ürünlerin laboratuvar
ve şahit numune saklama odalarının sıcaklık, nem ve çalışma koşullarına ilişkin hususlarda
ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınmalıdır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) nu-
maralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“1) Tartım yeri; tartımın dış ortamlardan etkilenmemesi için terazi sağlam bir zemine
konulmalı, yerinden oynatılmamalı ve gerekli görülen hallerde terazinin üzerine kabin yaptı-
rılmalıdır.”

“5) Numune kabul bölümü.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ticaret

borsaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tarım satış kooperatifleri birlikleri” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer
alan “Gümrük ve” ibaresi ile “ve sınıflandırma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “veya yaptıracağı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı
maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Analiz kapsamının daraltılması.”
“Laboratuvarda personel değişikliği yapılması, yeni bir bölüm açılması, analiz kapsa-

mının genişletilmesi, analiz cihazlarında değişiklik yapılması, yerleşim planı ya da laboratu-
varın yapısında önemli değişikliklerin veya tadilatların yapılması hallerinde; yetkili sınıflan-
dırıcı durumu referans yetkili sınıflandırıcıya en geç on iş gününde bildirir. Referans yetkili
sınıflandırıcı gerekli gördüğü durumlarda inceleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesi Bakanlıkça onaylanır ve Bakanlık internet sitesinde
yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu tarife Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan
yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ortalaması ora-
nında her yıl ocak ayında güncellenir. Bakanlık bu oranı yarısına kadar azaltmaya ve faaliyet ko-
nusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan yetkili sınıflandırıcıların ücret tarifelerini
piyasa koşulları ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak farklı oranda güncellemeye yetkili-
dir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 28- Yetkili sınıflandırıcı, faaliyet ve hizmetlerini yürütmek üzere merkezde bir

yetkili sınıflandırıcı yöneticisi ve bölümlerde en az iki bölüm sorumlusu istihdam etmek zorun-
dadır. İhtiyaç halinde merkez ve şubelerde yeterli sayıda yetkili sınıflandırıcı personeli istihdam
edilebilir.

Lisanslı depo kapasitesi otuz bin tona kadar olan merkez veya şubelerde bir bölüm so-
rumlusu istihdam edilebilir.

Personelin unvanı, görev ve sorumlulukları, iş tanımları, yokluklarında yerine vekâlet
edecekler, personel ve organizasyon şemasında gösterilir ve yetkili sınıflandırıcıda görünecek
yer veya yerlere asılır. Bu şema ile bu şemadaki değişikliklerin onaylı bir nüshası da, değişikliği
takiben en geç on iş gününde referans yetkili sınıflandırıcıya gönderilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.
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MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Ürün analiz ve sınıflandırma belgesi; analizi yapan sorumlu tarafından, onun yokluğunda
ona vekâlet edenlerce imzalanır. Ancak analizi yapan personel yerine vekâleten imza atılmaz.
Yetkili sınıflandırıcı; imzası olmasa bile, analiz ve sınıflandırma belgesinin mevzuata uygun ola-
rak düzenlenmesinden imzalayanlarla birlikte sorumludur. Ancak, akredite edilmiş yetkili sınıf-
landırıcı laboratuvarlarda ilgili akreditasyon şartları esas alınır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) ürünün lisanslı depodan tesliminde yapılan analize itiraz edilmeksizin teslim alınmış
ve mudinin zilyetliği altına girmiş olması,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünlerinde yetkili sınıflandırıcılar tarafından çı-
kışta analiz yapılması zorunludur. Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışındaki ürünler için
mudi, analiz ücretini ödemek kaydıyla ürünün lisanslı depodan tesliminde analiz edilmesini talep
edebilir. Mudi veya lisanslı depo işletmesi, ürünün lisanslı depodan tesliminde yapılan analize
ait numune işlemlerine veya analiz ve sınıflandırma belgesine yazılı olarak itiraz edebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Çıkışta düzenlenen analiz ve sınıflandırma belgesine yapılan itiraz sonuçlanmadan önce
mudi tarafından ürün teslim alınmış ve ürün mudinin zilyetliği altına girmiş ise analiz sonucunda
mudiyi haklı çıkaracak şekilde bir farklılık olması durumunda mudi, sadece her iki kalite arasın-
daki fiyat farkını talep edebilir. Bu durumda fiyat farkı üçüncü fıkraya göre belirlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük
ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, kamusal nüfuz
sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış
tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlen-
mesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 26/A maddesi ile 16/9/2008 tarihli ve 26999
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
b) Finansal kuruluş: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde

sayılan yükümlüleri,
c) Finansal olmayan belirli iş ve meslekler: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (m) bendinde sayılan yükümlüleri,
ç) Gerçek faydalanıcı: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde

tanımlanan gerçek kişi veya kişileri,
d) Kamusal nüfuz sahibi kişi: Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama

yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası
kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişi-
leri,

e) Yönetmelik: 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler Bakımından Alınacak

Sıkılaştırılmış Tedbirlere İlişkin Usul ve Esaslar

Kamusal nüfuz sahibi kişiler bakımından alınacak tedbirler
MADDE 4- (1) Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto

varlık hizmet sağlayıcılar, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alır.

(2) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yü-
kümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uya-
rınca uyum programı oluşturacak yükümlülerin risk yönetimi faaliyetleri, yabancı bir ülke ta-
rafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik tedbirleri
de kapsar.

(3) Yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya
bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerinde ve ger-
çekleştirilen işlemlerde birinci fıkrada belirtilen yükümlülerce asgari olarak aşağıdaki tedbirler
uygulanır:

a) İş ilişkisi tesisini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştiril-
mesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak.

b) Bu kişilere ait veya işleme konu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için ma-
kul tedbirler almak.

c) Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem
türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan tedbirler, Türkiye tarafından seçilen veya atanan ya da ulus-
lararası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi kişilerle yahut bunların eşleri, birinci
derece akrabaları veya yakınları ile tesis edilen iş ilişkisinin ve gerçekleştirilen işlemlerin yük-
sek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da uygulanır.

(5) Hayat sigortası poliçesinin lehdarının veya gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz
sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların
lehdara ödenmesinden önce veya en geç ödeme zamanında makul tedbirler alınır. Buna ilişkin
yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan önce üst yönetim bilgilendirilir ve
üçüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen tedbirler uygulanır.
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(6) Kamusal nüfuz sahibi kişilerin yakınları ibaresinden, bir çıkar veya amaç birlikteliği
olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya
şirket çalışanı olmak gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlık anlaşılır.

(7) Kamusal nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybet-
meleri halinde, üçüncü fıkrada belirtilen tedbirlerin uygulanmasına görevden ayrıldıkları veya
bu niteliklerini kaybettikleri tarihten itibaren en az bir yıl süreyle devam edilir. Bu kişilerle
gerçekleştirilen işlemlerin ya da iş ilişkilerinin risk teşkil etmesi halinde bu süre uzatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yükümlülük ihlalinde uygulanacak ceza
MADDE 5- (1) Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto

varlık hizmet sağlayıcılar tarafından, kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin olarak bu Tebliğ ile
getirilen yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 5549 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uy-
gulanır.

Uygulama rehberi
MADDE 6- (1) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin Başkanlıkça uygulama rehberi çı-

karılabilir. Uygulama rehberi, Başkanlığın resmî internet sitesi aracılığı ile duyurulur.
(2) Başkanlığın uygulama rehberinde belirlenen usul veya esaslarda herhangi bir deği-

şiklik öngörmesi durumunda bu hususlar resmî internet sitesinde duyurulur ve uygulama, be-
lirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan güncel rehbere göre gerçekleştirilir.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 15/11/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-70
Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

 
Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14093 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
74 KALEM KAYIŞ-KASNAK-DİŞLİ GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 74 Kalem Kayış - Kasnak - Dişli Grubu Malzemeleri 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.12.2022 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhalede istekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 14234/1-1 
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17 KALEM (GÖZ) TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ihtiyacı "17 Kalem (Göz) 

Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, 

varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

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

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2- Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

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

3- Teklifler, 30.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5- İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    14229/1-1 
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6 KALEM (NÖROLOJİ- PSİKİYATRİ-BEYİN CERRAHİ) TIBBİ CİHAZ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ihtiyacı "6 Kalem (Nöroloji - 

Psikiyatri-Beyin Cerrahi) Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

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

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2- Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

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

3- Teklifler, 28.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5- İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    14230/1-1 
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14 KALEM (ONKOLOJİ- DERMATOLOJİ- ORTOPEDİ- PLASTİK CERRAHİ- 

GASTRO) TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ihtiyacı "14 Kalem (Onkoloji- 

Dermatoloji- Ortopedi- Plastik Cerrahi- Gastro) Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine 

uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

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

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2- Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

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

3- Teklifler, 29.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5- İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    14231/1-1 
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3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı yer alan 3 Kalem Laboratuvar Cihazı teknik 

şartnamelerine 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 (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnameler ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

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

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 28.11.2022 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 şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSCPECP553 

    14287/1-1 
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1 ADET DİZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Dizel Jeneratör 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, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 24.11.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 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 Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: * BS4PZH06J3 * 

    14294/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Tarihi 24/11/2022 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Saati 14:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri E-SATIŞ 
 

Miktarı Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) Adet m3/Ster/K 

Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL 

1 
AKKAYA 

OİŞ 

İbreli 
Dikili 
Ağaç 

 6406 4.232,484 1 1.030,00 130.784,00 

 TOPLAM   6406 4.232,484 1 1.030,00 130.784,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:  
Adres : 
Telefon : 0(266) 614 1029 
Fax No : 0(266) 614 3567 
   14130/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 84.400 ADET 
GERGİ KISKACININ (SKL 12) TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE  

ALIMI YAPILACAKTIR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1224732 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
     Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
2- İhale Konusu Malın  
 Adı ve Miktarı : 84.400 ADET GERGİ KISKACININ (SKL 12) 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 05.12.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

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

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

tabi değildir. 
    14189/1/1-1 

—— • —— 
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 179.200 ADET 

BETON TRAVERS TRİFONUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE  
ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1224455 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
     Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
2- İhale Konusu Malın  
 Adı ve Miktarı : 179.200 ADET BETON TRAVERS TRİFONUNUN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

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

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 06.12.2022 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

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

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

tabi değildir. 
    14189/2/1-1 

—— • —— 
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 42.200 KG 

KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE  
GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1224495 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
     Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
2- İhale Konusu Malın  
 Adı ve Miktarı : 42.200 KG KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 06.12.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

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

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

tabi değildir. 
    14189/3/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2340 KG  
ÇİFT KATLI YAYLI RONDELANIN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE  

ALIMI YAPILACAKTIR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1224543 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
     Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
2- İhale Konusu Malın  
 Adı ve Miktarı : 2340 KG ÇİFT KATLI YAYLI RONDELANIN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 07.12.2022 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

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

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

tabi değildir. 
    14189/4/1-1 

—— • —— 
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS  

İÇİN 17 KALEM DÖKÜM MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE  
GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1224599 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
     Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
2- İhale Konusu Malın  
 Adı ve Miktarı : S-49 MAKAS İÇİN 17 KALEM DÖKÜM 

MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 
ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 07.12.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 500 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

    14189/5/1-1 

—— • —— 
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2 KALEM  

KONTRAY VE GÖBEK ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE  

ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/1225073 

1- İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

     Merkez/ÇANKIRI 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale Konusu Malın  

 Adı ve Miktarı : 2 KALEM KONTRAY VE GÖBEK ÖZEL SELETİNİN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 08.12.2022 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
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Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 500 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

    14189/6/1-1 

—— • —— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2 KALEM 

GÖBEK ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE  

ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/1225136 

1- İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

     Merkez/ÇANKIRI 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale Konusu Malın  

 Adı ve Miktarı : 2 KALEM GÖBEK ÖZEL SELETİNİN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 08.12.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 500 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

    14189/7/1-1 
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SU YUMUŞATMA CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Su Yumuşatma Cihazı Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1234937 

1-İdarenin; 

a- Adresi : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre 

Cad. No: 2 Merkez/BURDUR 

b- Telefon Numarası : 0248 233 19 35 - 36 

c- Faks Numarası : 0248 233 12 67 

2-İhale Konusu Malın; 

a- Adı : Su Yumuşatma Cihazı Temini 

b- Niteliği ve Miktarı : Fabrikamız ihtiyacı olan 1 adet Su 

Yumuşatma Cihazı temini ihalesi 

3- İhale Konusu Malın Teslim Yeri : Burdur Şeker Fabrikası 

4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini : 

a) İhale Dokümanının Görüleceği Yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale Dokümanının Satış Bedeli (KDV Dahil) : 250,00 TL. (KDV Dahil) 

5- İhaleye İlişkin Bilgiler ile Son Teklif Verme Tarih ve Saati 

a) Tekliflerin Sunulacağı Adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği 

b) İhalenin Yapılacağı Adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi : 28/11/2022 Pazartesi 

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati : 14:30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Teklifler 28/11/2022 Pazartesi Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

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

gün ve saatinde (28/11/2022 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

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

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    14289/1-1 
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225 TON n-BUTANOL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

225 TON n-BUTANOL ALIMI 4734 sayılı KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla 

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

İhale Kayıt Numarası : 2022/1243166 

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

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

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 225 Ton n-Butanol alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 02/12/2022 günü saat 14.30 

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

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

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

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

şartname kargo ile gönderilecektir. 

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

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

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

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

İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

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

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 14276/1-1 
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4.900 KG TRİMETİLFENİLAMONYUMKLORÜR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

4.900 KG TRİMETİLFENİLAMONYUMKLORÜR ALIMI 4734 sayılı KİK 3-g istisna 

kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1243221 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310  

     BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

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

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.900 Kg Trimetilfenilamonyumklorür alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

     Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 05/12/2022 günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

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

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

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

şartname kargo ile gönderilecektir. 

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

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

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

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

İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

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

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 14277/1-1 
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KAYNAK SULARININ 5 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel 
Müdürlüğünden:  

Bursa İli İnegöl İlçesi, Sulhiye ve Tüfekçikonak Mahalleleri K1 (K70) Y: 729452 
X:4417582, K2 (K69) Y: 729685 X:4417606, K3 (K68) Y: 730911 X:4418407, K4 (K39) Y: 
731108 X:4417764, K5 (K40) Y: 730953 X:4418124 koordinatlarında bulunan kaynak sularının 
Q:6,44 lt/sn’lik Kısmının 5 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi İşi BUSKİ İhale Yönetmeliği’nin 
23’üncü maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Su kaynağının debisi 11,76 lt/sn olup, kiraya verilecek kısmı Q= 6,44 lt/sn’dir. 
İhalesi 02.12.2022 Cuma günü Saat 11:00’de Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı 

No: 6/3 B Blok 5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale 
Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Tahmini bedeli 6.625.222,06 TL/Yıl +KDV 'dır. 
İhale dokümanı Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6 A Blok 16190 Acemler-

Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında 
görülebilir veya KDV dahil 250,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kâğıdı veya nüfus 
cüzdan örneği), 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 
Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin veya ilk ilanın yayınlandığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge, 

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi vermesi, 
4- En az 198.756,66 TL tutarında geçici teminat, 
5- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz), 
Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya 

tüzel kişilerin her birinin 2. ve 3. maddedeki belgeleri vermeleri gerekmektedir. 
İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu 

Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ilan olunur. 
ADRES : BUSKİ Genel Müdürlüğü 
     Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı 
     No: 6/3 A Blok 16190 Acemler - Osmangazi / BURSA 
TELEFON : 0(224) 270 28 30 / 2410 
    14191/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda listede belirtilen; Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu 36. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 
1- Mehmet Akif Mahallesi 12911 ada, 1 parsel (2.973,68 m² arsa alanlı) üzerine Kat 

Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 
Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli : 45.061.950,00.-TL 
Geçici teminat bedeli :   1.352.000,00.-TL 
1- Mehmet Akif Mahallesi 12911 ada 1 parsel üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması 

İhalesi 01/12/2022 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10’daki 
Belediye Hizmet Binası’nın 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye 
ENCÜMENİ’nce yapılacaktır. 

2- İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması işine ait idari 
şartname çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 adresinde bulunan Belediye 
Hizmet Binası 1. kat Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 

3- İhaleye iştirak edecek olanlar herbir ihale şartnamesi ve eklerini 5.000,00 (Beş Bin) TL 
bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alabilir. 

4- İstekliler tarafından, istenilen belgeler ve teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/BURSA) adresindeki 
ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne) makbuz karşılığında 
verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle 
oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 
komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile 
açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 
başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6- İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
7- İstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %35’in altında (%35 dahil) teklif 

veremeyecektir. İdare lehine verilen %35 altındaki (%35 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir. 
8- Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
9- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 
10- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı 
ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi 
halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

11- İşin bitirme süresi sözleşme tarihinden itibaren 18 (Onsekiz) aydır. 
12- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari 

şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 
13- Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel 

kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
İsteklilerin: 
A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi 
B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2022 yılı vizeli), 
1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
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2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 
veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

C) İmza sirkülerini vermesi, 
1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 
veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

E) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir 
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 
Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 
yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya 
sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat 
vermesi, 

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler 
İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin %50’si kadar, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2022 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde 
belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, 
II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme 
belgesinde belirtilmiş olacaktır.) 

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve 
görevlerini belirten belge, 

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 
4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı 

olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.) 
6. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdari şartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin 

hazırlanması ve sunulması. 
H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin 

(G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, 
Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” 
bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar 
ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer 
ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40’ını sağlaması şarttır. 

İ) Yer Görme Belgesi (İdare tarafından verilecektir) 
J) Şartname Alındı Makbuzu 
Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin 

adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli 
tarafından imzalanacaktır. 14011/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda niteliği belirtilen 3 (üç) adet taşınmazın 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır. 

Sıra 

No 

Mahallesi 

/Mevkii 

Ada/ 

Parsel 

Taşınmaz  

(m2) 

Hisse 

Oranı 
İmar Durumu 

Muhammen Satış 

Bedeli 
Geçici Teminat İhale Tarihi

İhale 

Saati 

1 Olukbaşı 2164 4.181,43 Tam A-2 5.017.716,00 TL 150.531,48 TL 30/11/2022 13.00

2 Olukbaşı 2173 5.538,11 Tam A-2 6.645.732,00 TL 199.371,96 TL 30/11/2022 13.10

3 Olukbaşı 2174 5.247,88 Tam A-2 6.297.456,00 TL 188.923,68 TL 30/11/2022 13.20

İhale, Saray mahallesi İnönü Bulvarı No: 1 Silifke/MERSİN adresinde bulunan Silifke 

Belediyesi Hizmet Binası 3.kat Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanların ihale 

şartnamesini ve eklerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında 

satın almaları zorunludur. Şartname ve ekleri Belediyemiz Hizmet Binası 1.katta bulunan Emlak 

İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve satın alınabilir. Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta/kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.  

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış ihale ilanı ve şartnamesine 

ulaşılabilir. 

1- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 

a) Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiş olup, 

ihaleye katılacak istekliler ihale muhammen bedelinin en az %3’ü olan geçici teminatı teklif 

zarfları içerisinde banka teminat mektubu olarak sunacak veya peşinen Belediye banka 

hesabına/veznesine yatırarak teklif zarfları içerisinde tahsilat makbuzunu ya da banka dekontunu 

sunacaklardır. Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektupları limit içi ve 

süresiz olmalıdır. 

b) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ve şartname ekinde verilen teklif mektubu 

usulüne uygun şekilde doldurularak sunulacaktır. 

c) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile Yerleşim Yeri 

(İkametgah)  Belgesini sunması gereklidir. 

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğini gösterir faaliyet 

belgesini sunması gereklidir. 

e) İsteklinin 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 sirkülerinin, tüzel kişiliğin ihaleye iştirak eden temsile yetkililerinin 

noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir. 
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f) Gerçek veya tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına 

düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza 

beyannamesinin sunulması gereklidir. 

g) Şartname bedeli olan 250,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz teklif zarfı içerisinde 

sunulacaktır. 

h) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; 

h.1. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer 

resmi makamlarınca veya kuruluşlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen 

faaliyette bulundurduklarına dair belge ibrazı, 

h.2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza 

sirküleri ile temsile yetkili kılınanların noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir. 

i) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından yukarıdaki 1 maddenin  (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. 

j) Taşınmaza ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekliler 

tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. 

2- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta 

serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.  

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.  

4- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

5- Yabancı isteklilerin Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıması 

zorunlu olup, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi zorunludur. Yabancıların ihaleye iştirak 

etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye 

çevirmek zorundadır.  

6- İhaleye posta veya kargo ile de başvuru yapılabilir.  

7- Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede, kapalı tekliflerin açılmasından sonra geçerli 

en yüksek teklifin altında olmamak üzere, şartnamede belirtilen hükümler esas alınarak, oturumda 

hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.  

9- Taşınmazın satış bedeli şartnamede belirlenen şekilde peşin olarak ödenecek olup, 

taşınmazın tapu devri ödeme yapıldıktan sonra yapılacaktır.  

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, taşınmaz satışı ile ilgili ilanda yazılı 

olmayan hususlarda ihale şartnamesi hükümleri esas alınacak ve uygulanacaktır.   

İLAN OLUNUR. 

 14032/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İlçe Mahalle 
Ada 

Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Beher m² 

fiyatı ( TL) 

Tamamının 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 
İmar durumu 

İhale 

türü 

İhale Tarih 

ve Saati 
Ödeme şekli 

Onikişubat 

Pınarbaşı 
0/4318 2.328,36 4.250,00 9.895.530,00 296.865,90 

Konut Alanı 

E=1.90 

Max.Kat=10 

Kapalı 

teklif 

(35/a) 

29.11.2022

14:00 

%25 i peşin 

geriye kalanı 5 

(ay) eşit taksit

Dulkadiroğlu 

Aksu 
1462/73 12.480,20 2.500,00 31.200.500,00 936.015,00 

K.D.K.Ç.A 

E=1.00 

Yençok=24.50 m

Kapalı 

teklif 

(35/a) 

29.11.2022

14:30 

%25 i peşin 

geriye kalanı 5 

(ay) eşit taksit

İHALENİN TÜRÜ, KONUSU, YERİ, ÖDEME ŞEKLİ VE EVRAKLARIN TESLİM 
SÜRESİ 

1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyetleri Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 
(a) maddesi doğrultusunda (Kapalı teklif), İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 
adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak olup, ihaleye 
katılmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin 29/11/2022 Salı günü ihale saatinden önce encümen 
salonunda hazır bulunması gerekmektedir. (posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler 
kabul edilmeyecektir) 

2. İhale ile ilgili şartnameler 250,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığına ödenecektir) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma 
Şube Müdürlüğünden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye 
katılamayacaktır.  

3. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, mülkiyeti satılacak taşınmazların geçici 
teminat tutarını başvuru saatinden (29/11/2022 Salı günü saat 13:00'den) önce Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 
980001500158007292361081 IBAN No. lu hesabına işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü 
belirtilerek yatıracağı gibi süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.  

4. İhale ile satılacak taşınmazlar % 25'i peşin, geriye kalanı 5 eşit ay taksit ile satılacaktır. 
(taksitlere yıllık kanuni vade farkı uygulanacaktır). 

5. İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
6. İhale ile ilgili şartnamede belirtilen tüm masraflar, ihalesi üzerinde kalan alıcıya ait 

olacaktır. 
7. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 
GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
a. Tedavüldeki Türk parası 
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu 
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerini haiz tahviller 
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER; 
a. 2022 yılında alınmış ikametgâh belgesi (gerçek kişi) 
b. Türkiye'de ikamet etmeyenlerin, tebligat için adres beyanı (gerçek kişi) 
c. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi fotokopisi (T.C. kimlik numaralı, gerçek kişi)  
d. Süresiz geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;  
e. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz; 
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f. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan 

kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. 

g. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi; 

h. 2886 sayılı Yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;  

i. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

j. Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ihale tarihinin içerisinde 

bulunduğu yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre 

tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten 

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil gazetesinde 

bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin temsilen ihaleye 

katılma vekâletname, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter tasdikli imza sirküleri; 

k. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi; 

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: 

İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi 

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k) 

maddelerdeki temin edecekleri belgeler ayrı ayrı istenecektir.  

İlgililere ilanen duyurulur.   

 13961/1-1 

—— • —— 
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Ankara Eski Özel İdare Binasının Geri Dönüşüm Malzemeleri 

Karşılığı Yıkım İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif 

usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır. 

S.N. Tanımı İmalat cinsi Birimi Miktarı 

1 YFA.01 
Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton 

İnşaatın Yıkılması 
m3 6.720,90 

2 YFA.02 
Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve 

Horasan İnşaatın Yıkılması 
m3 3.360,45 

3 ÖZEL.01 
Her Türlü Demir (Kapı, Pencere, Camekan, Korkuluk, 

Parmaklık, Sac Kapı Kasası vb.) İmalatın Sökülmesi 
Kg 109.500 

4 KGM/03.587/3 

Vincin Bir Saatlik Ücreti (476 HP Gücünde, 42-55 m bom 

uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik 

tekerlekli mobil vinç) 

Sa 48 

5 ÖZEL.02 
Binayı tamamen saran 4 Kalkan perde yapılması (Firma 

teklifinden alınmıştır.) 
Adet 1 

6 ÖZEL.03 
Yıkım Alanının Etrafını Çevreleyen 2,5 m Yüksekliğinde 

Güvenlik Duvarı (Firma Teklifinden Alınmıştır.) 
Adet 1 

7 ÖZEL.04 Asbestli Malzemenin Sökümü ve Bertarafı m2 576 

1- İşin tahmini muhammen bedeli 3.581.690,30 (Üç Milyon BeşyüzSeksenBir Bin Altıyüz 

Doksan Türk Lirası Otuz Kuruş)’dur. 
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2-  İhale 08/12/2022 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 1 

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen 

Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi 

Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/ANKARA) mesai saatleri arasında 

görülebilir. 

4- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 

a) Kanuni İkametgâhı olması, tebligat için adres göstermesi. 

b) Noter tasdikli İmza sirküleri. 

c) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) ve imza sirküleri 

d) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair 

Taahhütname Belgesi) 

e) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin %3’ü 

(Yüzde Üç) tutarında 107.450,71 TL. (YüzYedi Bin DörtyüzElli TürkLirası YetmişBir Kuruş) 

Geçici teminat mektubunu (süresiz) vermesi. Geçici teminatlar nakit para ise Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Veznesine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank Tunalı Hilmi Şubesi TR50 

0001 5001 5800 7284 8818 87 nolu hesap numarasına (Geçici Teminat Mektubu, Firma İsmi, İşin 

İsmi VN/TCNO Yazılacaktır) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması 

gerekir Sözleşme aşamasında Kesin teminat, İşin Hurda Bedelinin %6 (Yüzde altı) kesin 

teminatla birlikte 3.500.000,00 TL. (ÜçMilyon Beşyüz Bin Türk Lirası) alt yapı kuruluşlarına ait 

tesisatlara, yıkım esnasında çevreye ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı karşılamak 

üzere risk ve sorumluluk teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır) 

yatırmak zorundadır. 

f) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 

g) 05.08.2021 tarihli ve 31559 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin 

Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik’ te Belirtilen ve 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren mesleki ve teknik yeterliliklerin 

değerlendirilmesinde esas alınan Y1 veya Y2 belgesi, 

h) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin (“F” 

bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak, Geçici 

Teminat, Ortak Girişim ortaklarınca beraber veya ayrı ayrı olarak da karşılanabilir.  

5- İşin süresi yer tesliminden itibaren (180 gün) takvim günüdür. 

6- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye 

kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir 

nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

7- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım 

işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9- İhale Şartnamesi 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale 

tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin 

edilebilecektir. 

İLAN OLUNUR. 14161/1-1 
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YAPRAKLI + İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğü : BOLU OBM İhale No : 7093 

İşletme Müdürlüğü : TAŞKESTİ OİM İhale Tarihi : 28.11.2022 

Yer : https://esatis.ogm.gov.tr İhale Başlangıç Saati : 14:00 

# 
Satış 

Yeri 

Cins, Nevi, 

Boy ve 

Sınıf 

Parti 

No 
İstif No 

Boy 

(m) 
Adet Miktar 

Ölçü 

Birim 

m³ / 

Adet 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 
HACIALİ 

OİŞ 

Yapraklı + 

İbreli Dikili 

Ağaç 

815 

43/SEÇ 

ME+BA 

KIM 

 1750 3.356,955 m³ 1,918 1.160,00 116.822,00 

TOPLAM 1750 3.356,955 - - 1.160,00 116.822,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler 

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

edilecektir. 

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

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

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

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

internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 

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

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

Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir 

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

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

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

etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır. 

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

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

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

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

muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün 

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

başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir.  

7- İhale başlangıç saatinden başlayarak, 10 dakika süre ile tüm partilere pey 

sürülebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 

olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Zaman bitiminden önceki 

10 saniye içinde pey verilmesi halinde ihale süresine 10 saniyelik bir süre eklenecektir. Bu süreç 

pey verilmeye devam edildikçe 10 saniye süre eklenmek suretiyle devam edecektir. Pey sürme 

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

işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır. 

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

artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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9- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

10- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’u ile 
vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

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

İlan Olunur. 14266/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 
16.11.2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

“Seyrüsefer Görsel Yardımcı Sistemlerin Fotometrik Ölçüm/Test Ekipmanları Alımı” işine ait 
ilanın 2.c. maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

c) Teslim Tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 180 (yüzseksen) takvim 
günüdür. 

İlan olunur. 14309/1-1 
—— • —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Diyanet İşleri Başkanlığından: 
ERTELEME İLANI 

03.10.2022 tarihli ve 31972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Müfettiş Yardımcılığı 
Giriş Sınavı”na ilişkin sözlü sınav tarihi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

02.01.2023 tarihi, Saat: 10:30 
İlanen duyurulur. 14306/1-1 

—— • —— 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
15.11.2022 tarihli ve 32014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Akademik 

Personel alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvana ilişkin kadro ilanımız iptal edilmiştir. 

İlan No Birim Program Unvanı Adedi ALES 
Yabancı 

Dil 
Özel Şartlar 

2022/94 
Avrupa 
Meslek 

Yüksekokulu 
Fizyoterapi 

Öğr. 
Gör. 

1 
SAY-

70 
Muaf 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 
bölümü Lisans 
mezunu olup tezli 
yüksek lisansını 
Antrenörlük Eğitimi 
alanında yapmış 
olmak. 

İlan olunur. 14329/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 14307/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14299/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14328/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14288/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14288/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14288/3/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14310/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

2022 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, 

tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-

yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 

kura ile yapılacaktır. 

A-  GENEL ESASLAR 

1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde 

(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı 

kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.  

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 

3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden 

başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. 

Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik 

yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.  

5) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu 

kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrılanlar, başvurusunu kesinleştirdikten sonra en son 

görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu 

belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresinden temin edecekleri “Hitap 

Hizmet Dökümü” belgesini) başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri 

gerekmektedir. (Sisteme yüklenecek belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve 

branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, 

kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. 

bilgiler bulunmalıdır.) 

6) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir 

kamu kurumuna atanmış olanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair 

kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda 

kaydetmeleri gerekmektedir. 

7) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca 

tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik 

ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. 

8) Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak 

ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile 

yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere 

genel kura ile yerleştirilecektir. 
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9) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 24 Kasım 2022 

Perşembe - 13 Aralık 2022 Salı saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura 

başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda 

bulunamazlar. 

10) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat 

yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve 

neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.  

11) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu 

durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış 

olanların başvuruları kabul edilecektir.  

12) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama 

tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. 

13) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının 

ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır. 

14) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları 

yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

15) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır.  

16) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar 

hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları 

yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi 

iptal edilecektir. 

B-  KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR 

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel 

şartları taşımaları gerekmektedir.  

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 

4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan 

eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti 

Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler, 

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar 

dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti 

Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler, 

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 23 Kasım 2022 Çarşamba 

günü saat 18.00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık 

tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri, 
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6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık 

Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr 

üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda 

mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını 

gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik 

ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini 

elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.) 

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi 

kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını 

tercih ederek başvurabilirler. (Aynı Kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız 

sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.) 

C- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR 

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler, 

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımayanlar, 

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar, 

4) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, 

6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde 

belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar, 

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar, 

8) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi 

Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar 

dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.) 

9) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim 

durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna 

göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal 

uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş 

tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul 

edilmeyecektir.)  

D- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER 

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri 

ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak 

şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe. 

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır) 
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c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe. 

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet) 

e) Mal bildirim formu. 

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin 

edemeyenler, bu belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin 

edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi). 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında 

sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine 

dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.) 

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR 

ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.  

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9   06800 

Çankaya/ANKARA  

İletişim: 0 (312) 585 10 00  

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE 

ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR. 

2022 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 
18 Kasım 2022 Cuma - 23 Kasım 2022 Çarşamba  

Saat 18.00’e kadar 
PBS üzerinden başvuruların yapılması 

2 8 Aralık 2022 Perşembe 
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS 

üzerinden ilanı 

3 
8 Aralık 2022 Perşembe - 9 Aralık 2022 Cuma  

Saat 18.00’e kadar 

İnceleme sonrası başvuruları ret olanların 

itirazlarının PBS üzerinden alınması 

4 14 Aralık 2022 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 

5 
15 ARALIK 2022 PERŞEMBE 

KURA TARİHİ 

Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet 

adresinden ilan edilecektir. 

6 
30 Aralık 2022 Cuma  

saat 18.00 

Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati 

(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli 

çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar 

kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi 

atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları 

sağlık tesisine teslim etmelidirler.) 

    14293/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
110 SÖZLEŞMELİ KÜTÜPHANECİ ALIM İLANI 

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslara” göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci 
pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1- GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci 

maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

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

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
2- ÖZEL ŞARTLAR 
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, 

kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya 
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmaları gerekmektedir. 

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son 
adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. 

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray 
(1), Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu 
(2), Burdur (4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2), 
Edirne (1), Elazığ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), 
Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir (9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), 
Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2), Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla 
(2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2), 
Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1). 

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır. 
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer 

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

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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4. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak 
sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

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

4- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ: 
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar; 
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan) 
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan) 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) 
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü 
sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS 
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil 
ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

5- DİĞER HUSUSLAR 
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanunu’nun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu 
arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare 
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir. 

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 
alınmayacaklardır. 

4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır. 
6- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ: 
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer 

Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. 
7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi 

tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. 

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı 
ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste 
belirlenecektir. 

3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler 
içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun 
olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. 

    14308/1-1 
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı 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 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan (2021-2022) Kamu Personel Seçme 
Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile ingilizce dilinde yabancı dil 
puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin 
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 
başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı kadar aday belirlenerek giriş 
sınavına alınacaktır. 

Unvan Adet Ücret Çalışma Süresi 

Kıdemli Sistem Uzmanı 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı 

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı 

Ağ Yönetim Uzmanı 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı 

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır. 
1) GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. (Hazine ve Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan 
pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki 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 Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

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

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek. 
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2) ÖZEL ŞARTLAR 

Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 

katı kadar 

1. Genel Şartlar başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun 

olmak. 

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

az 6 (altı) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

3. 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, 

4. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak 

5. Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, 

sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

6. Shell scripting ve Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

7. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager 

(SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

8. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve 

güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

9. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

10. Bulut sistemlere sunucu kurulumu, yük paylaştırılması ve işletimi deneyimine sahip 

olmak, 

11. VMware Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

12. VeeamBackup yedekleme, yedeklerden dönüş ve Felaket Kurtarma Merkezi 

planlaması ve işletimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

13. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) 

sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

14. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon 

ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

15. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

16. Linux Sunucu kurulum ve konfigurasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

17. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log 

inceleme konularında tecrübe sahip olmak, 

18. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve 

monitör konusunda tecrübe sahibi olmak, 

19. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine 

sahip olmak. 

Tercihen; 

1. Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

2. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, 

3. Microsoft SQL Hakkında bilgi sahibi olmak 

4. ISO 27001 standartı kurulum ve işletimi çalışmalarında yer almış olmak 
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Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret 

tavanının 3 katı kadar 

1. Genel Şartlar başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun 

olmak. 

2. Yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, 

3. Proje yönetimi ve ekip yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak, 

4. Birden fazla projenin geliştirilmesi, test edilmesi ve devreye alınması çalışmalarında 

bir ekip yönetmiş olmak, 

5. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak, 

6. .NET Core veya PHP üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl 

deneyimli olduğunu belgelemek, 

7. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile veya PHP ile 

uygulama geliştirmiş olmak, 

8. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve 

Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

9. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

10. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hâkim 

ve deneyimli olmak, 

11. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

12. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

13. Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, 

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

olmak, 

15. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak, 

16. Veri tabanı prosedürleri konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction vb. 

konulara hâkim) olmak, 

17. Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak, 

18. Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve 

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

olmak, 

19. Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak. 

Tercihen; 

1. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı 

projelerde görev almış olmak. 

2. Açık kaynaklı veritabanları kullanımı deneyimine sahip olmak 

Ağ Yönetim Uzmanı: 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı 

kadar 

1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi 

birinden mezun olmak. 

2. Ağ ve Sistem Yönetimi alanında minimum 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve 

belgelemek, 

3. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

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

araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

5. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Load Balancer, Web Application Firewall, Web 

Gateway, E-mail Gateway) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

6. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

7. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

8. Network Access Control(NAC) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

9. Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden yönetimi 

hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

10. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) 

hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 

11. 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 

12. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en 

az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

13. 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, 

14. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak 

15. Shell scripting ve Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

16. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations 

Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

17. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve 

güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

18. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi 

sahibi olmak, 

19. e-Posta ağ geçidi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 

20. DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

21. Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

22. Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

23. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine 

sahip olmak, 

24. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime 

açık olmak. 

Tercihen; 

1. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ ve 

Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak, 

2. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point 

Controller) yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak 
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Yazılım Geliştirme Uzmanı: 3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 

katı kadar 

1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi 

birinden mezun olmak. 

2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 

(üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve belgelemek, 

3. En az 1 yazılım projesinin tamamlamış, uygulamaya almış ve son kullanıcılara teknik 

destek sağlamış olmak, 

4. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak, 

5. .NET Core veya PHP üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl 

deneyimli olduğunu belgelemek, 

6. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile veya PHP ile 

uygulama geliştirmiş olmak, 

7. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve 

Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

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

olmak, 

9. Veri tabanı oluşturma ve yönetme ile veri tabanı prosedürleri konusunda deneyimli 

olmak, 

10. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak, 

11. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve 

Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

12. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama 

geliştirme konularına hâkim olmak, 

13. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

14. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hâkim 

ve deneyimli olmak, 

15. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

Tercihen; 

1. Mobil uygulama geliştirme (Android veya IOS) konusunda tecrube sahibi olmak, 

2. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85. Cadde No: 8   06570 Çankaya/ANKARA 

Başvuru Tarihleri: 17.11.2022 - 01.12.2022 (mesai bitimi) 

Adayların başvurularını yukarıda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz 

doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini 

geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

1- Varsa KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 

KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) 
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2- Diploma Örneği 

3- Varsa ingilizce dilinde YDS puanını gösterir belge veya bu dilde yapılan diğer yabancı 

dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları 

Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. 

4- Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/ 

personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar) 

5- En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. (öğrenilen programlama 

dillerinin belirtildiği onaylı transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan ders içeriğini 

belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 

yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir). 

6- Genel şartlar başlığının (ç) maddesi ile özel şartlarda istenen tecrübeyi gösterir belge. 

(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu 

belgenin yanı sıra kamu personeli için onaylı hizmet belgesi, özel sektör tecrübeliler için yaptığı 

işin detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge.) 

7- Başvurulan pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren 

belgeler. 

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı). 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden 

fazla pozisyona başvuru kabul edilmeyecektir. 

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM 

tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 

yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı 

olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre 

en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 

on (10) katı aday sınava çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday 

olması durumunda, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Başvuru sonuçlarına göre sınava girmeye hak kazanan adaylara ait listeler sınav 

tarihinden en az bir hafta önce Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında 

(https://hacibayram.edu.tr/personel) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, 

ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Açılan pozisyonlar ile sözlü sınava çağrılacak olan aday sayıları aşağıda verilmiştir. 

Unvan Adı İlan Sayısı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı 

Kıdemli Sistem Uzmanı 1 Kişi 10 Aday 

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi 10 Aday 

Ağ Yönetim Uzmanı 1 Kişi 10 Aday 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi 30 Aday 

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi 

tutulacak olup sınav soruları başvurulan pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 

Sözlü sınav 19.12.2022 - 20.12.2022 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacaktır. 
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6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA 

Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve 

üzeri puan alması şarttır. 

Sözlü sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar 

sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve 

yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır. 

Başarılı olan adaylara ait listeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web 

sayfasında (https://hacibayram.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara 

ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacaktır. Adaylar adreslerine yapılan 

tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, 

sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta 

bulunacaklardır. 

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 

bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 

edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır. 

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. 

Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

7) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir 

ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme 

ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 

istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen 

sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme 

yapmaya yetkilidir. 

8) DİĞER HUSUSLAR 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 

bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 

edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında 

işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin) 

Telefon : 0 312 546 01 00 

E-Posta : bilgiislem@hbv.edu.tr 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Telefon : 0 (312) 546 03 09 - 17 - 06 

    14300/1-1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Profesör ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna 

başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, 

öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 

6 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 

4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi 

izleyen 15 gün içinde “Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki 

Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. 

maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Doçent unvanı alanlar 

doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük 

Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin 

“Duyurular” bölümünden ulaşılabilir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI-

PROGRAM 

UNVANI ADET AÇIKLAMA 

HAVACILIK VE 

UZAY BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

UÇAK GÖVDE 

VE MOTOR 

BAKIMI 

UÇAK GÖVDE VE 

MOTOR BAKIMI AD. 
PROFESÖR 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Uçak- Havacılık-Uzay 

Mühendisliği alanında almış ve 

uçak motorlarında 

optimizasyon ile ilgili bilimsel 

çalışmalarda bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ 

AD. 
PROFESÖR 1 

Adayların, doktorasını Çevre 

Mühendisliği alanında yapmış, 

doçentlik unvanını Biyoloji 

veya Çevre Mühendisliği 

alanında almış ve Mikrobiyal 

Ekoloji alanında çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 
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TELEKOMÜNİKASYON 

AD. 
PROFESÖR 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında almış ve sensör 

dizileri alanında çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. Eğitim dili 

%100 İngilizce’dir. 
ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

DEVRELER VE 

SİSTEMLER TEORİSİ 

AD. 

PROFESÖR 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında almış ve akıllı 

sistemler alanında 

çalışmalarda bulunmuş olması 

gerekmektedir. Eğitim dili 

%100 İngilizce’dir. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

MALZEME BİLİMİ 

VE 

MÜHENDİSLİĞİ 

MALZEME BİLİMİ VE 

MÜHENDİSLİĞİ AD. 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını 

Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği alanında yapmış 

olması ve piezoelektrik 

seramik malzemeler 

konusunda çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. Eğitim dili 

%100 İngilizce’dir. 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

SPOR 

YÖNETİCİLİĞİ 
SPOR YÖNETİCİLİĞİ AD. 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını Beden 

Eğitimi ve Spor alanında 

yapmış olması ve spor 

sosyolojisi konusunda 

çalışmalarda bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

YER VE UZAY 

BİLİMLERİ 

ENSİTÜSÜ 

- 

JEODEZİ VE COĞRAFİ 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

AD. 

PROFESÖR 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Harita Mühendisliği bilim 

alanında almış, Coğrafi 

Kodlama ve Uzaktan Algılama 

ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

konusunda çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Duyurulur. 14232/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, 

tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. 

ALIM YAPILACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR: 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

ALES/ 

YABANCI 

DİL ŞARTI 

ÖZEL ŞART AÇIKLAMA 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TERAPİ VE 

REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ / 

FİZYOTERAPİ 

PROGRAMI 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES SAY: 

70 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 

lisans mezunu olup Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
Duyuru Başlama: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması ile başvuru süreci başlar. 
Son Başvuru: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi 

vardır. 
Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmî Gazete’de 

yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır. 
Başvuru için Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-

formlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx) 
• YÖK formatlı Özgeçmiş 
• Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında 

isteniyorsa Doktora diploması) 
• ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası) 
• Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği 
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi) 
• 2 yıl süre ile çalışma şartı olan ilanlara başvuru için çalışma belgesi veya hizmet 

dökümü. 
Açıklamalar: 
1. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros 

Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No: 12   
33140 Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 

2. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir, posta sürecinden dolayı 

başvuru süreci dışında teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 
5. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav 

yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. 
    14188/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde 

belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır. 

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 

-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 17.11.2022 tarihinden itibaren 15 

(onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle 

iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor 

Öğretim Üyesi kadrosu için Hukuk, Fen ve Mühendislik Fakülteleri Dekanlıkları. 

Profesör ve Doçent kadrosuna1 başvuracaklar için: 

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, 

özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir. 

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) 

doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.  

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet 

Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe 

aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen 

başvurabileceklerdir. 

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 

akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için: 

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini 

vermeleri gerekmektedir. 

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik 

için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.  

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe 

aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye 

başvurabileceklerdir. 

                                                           
1  Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca doçentlik sözlü 

sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik 
sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.  
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-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 

akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir. 

* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan 

başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. 

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan 

anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 

edemeyeceklerdir. 

 

SIRA 

NO 

FAKÜLTE / 

ENSTİTÜ 
BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADET NİTELİK 

1 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 

Doktorasını Almanca dilinde ve 

Almanya’da tamamlamış olmak, 

Dijital Telif Hukuku alanında çalışmış 

olmak. 

2 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 
Genel Kamu 

Hukuku 
Doçent 1 

İnsan Hakları Hukuku ve Alman 

Hukuku alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

3 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Avrupa 

Çalışmaları 
Doçent 1 

Siyaset Bilimi alanında doktora 

yapmış olmak. Doçentlik unvanını 

Avrupa Çalışmaları alanından almış 

olmak. Almanya-Türkiye İlişkileri, AB-

Türkiye İlişkileri, AB kurumları 

konularında uluslararası yayınları 

bulunmak. 

4 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat 
İktisat Teorisi ve 

Politikası 
Doçent 1 

Makroiktisat alanında doçentlik 

unvanı sahibi olmak. Enflasyon ve 

para politikası konularında araştırma 

ve yayınlar yapmış olmak. Yurt içi 

ve/veya yurt dışında Almanca iktisat 

dersleri vermiş olmak. 
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5 Fen Fakültesi 
Malzeme Bilimi 

ve Teknolojileri 
Polimer 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Kimya, Kimya Mühendisliği veya 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Lisans mezunu olmak, Polimerler 

veya geri dönüşüm konularında 

bilimsel çalışmalarda bulunmuş 

olmak. 

6 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Doktorasını Almanca dilinde ve 

Almanya’da tamamlamış olmak. 

7 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans öğrenimini Almanca dilinde 

Almanya’da tamamlamış olmak, 

Taşıma Hukuku alanında çalışmış 

olmak. 

8 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 
Medeni Usul ve 

İcra İflas Hukuku 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını 

Almanca dilinde ve Almanya’da 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 

alanında yapmış olmak. Alternatif 

Uyuşmazlık Çözüm Yolları hakkında 

çalışmaları bulunmak. 

9 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Ulaştırma 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği 

üzerine almış olmak, Yüksek Lisans 

ve Doktora derecesini Ulaştırma 

alanında yapmış olmak. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya 

Cad.No:106 34820 –Beykoz/İSTANBUL 

Tel:mailto:pdb@tau.edu.tr 0 216 333 35 66 - 0 216 333 35 68 - 0 216 333 35 69  

Fen Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94 34820 - Beykoz/İSTANBUL 

Tel: 0 216 333 33 04 - 0 216 333 33 08 

Hukuk Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 - 

Beykoz/İSTANBUL 

Tel: 0 216 333 34 00 - 0 216 333 34 06 

Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94 34820 - 

Beykoz/İSTANBUL 

Tel: 0 216 333 31 04 - 0 216 333 31 08 

 13749/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimleri ile 
ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) 
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci 
maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE 

NİT. KOD UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

EC01 ECZACI 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 

E01 EBE 1 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. 

H01 HEMŞİRE 4 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 

H02 HEMŞİRE 2 
Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olup, Hemşirelik hizmetlerinde çalışmış 

olduğunu belgelendirmek. 

H03 HEMŞİRE 2 
Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olup, Hemşirelik alanında en az iki yıl 

iş deneyimine sahip olduğunu belgelemek. 

H04 HEMŞİRE 1 
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinin beyin 

cerrahisi ünitesinde en az beş yıl iş deneyimi olduğunu belgelendirmek. 

H04 HEMŞİRE 4 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak. 

H05 HEMŞİRE 2 
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Hemşirelik 

hizmetlerinde çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

H06 HEMŞİRE 2 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik 

alanında en az iki yıl deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı 

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı eğitimini aldığını belgelemek.

H07 HEMŞİRE 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Hemşirelik 

alanında Devlet sağlık kurumlarında en az dört yıl deneyimi olduğunu ve 

Sağlık Bakanlığı onaylı bebek dostu aile sağlık elemanı unvanını aldığını 

belgelemek. 

H08 HEMŞİRE 2 
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik 

alanında en az dört yıl deneyimli olduğunu belgelemek. 

H09 HEMŞİRE 2 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik 

alanında en az üç yıl deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı Ulusal 

Medikal Kurtarma Ekibi eğitimini aldığını belgelemek. 

H10 HEMŞİRE 1 
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Üniversite 

hastanelerinde hemşirelik alanında en az üç yıl çalıştığını belgelendirmek.

ST01 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Ameliyathane hizmetleri programı önlisans mezunu olmak. 

ST02 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Anestezi programı önlisans mezunu olmak. 

ST03 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 
Anestezi programı önlisans mezunu olup, anestezi alanında iş deneyimine 

sahip olduğunu belgelendirmek. 

ST04 SAĞLIK TEKNİKERİ 3 

Anestezi programı önlisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinde 

anestezi alanında en az beş yıl iş deneyimi olduğunu ve önlisans 

mezuniyetinden sonra ilgili klinikte Anestezi cihazlarının kalibrasyon 

sterilizasyon ve kullanımı ile düşük akım anestezi uygulamaları eğitimini 

aldığını belgelemek. 
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ST05 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 

Anestezi programı önlisans mezunu olup, Yataklı tedavi kurumlarının 

ameliyathanelerinde ve yoğun bakım ünitelerinde anestezi teknikeri olarak 

en az bir yıl çalıştığını belgelemek. 

ST06 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında 

en az iki yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve MR çekimleri, Bilgisayarlı 

Tomografi, Kardiyak Tomografi, Mamografi eğitimi aldığını belgelemek. 

ST07 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında iş 

deneyimine sahip olduğunu ve otomatik enjektör eğitimi ile infüzyoon 

pompası, defibbilatör cihazlarının kullanılmasına ilişkin eğitimleri aldığını 

belgelemek. 

ST08 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 

Perfüzyon Teknikleri önlisans mezunu olup, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk 

yardımcı belgesine ve kimlik kartına sahip olmak. mezuniyetinden sonra 

perfüzyon atölye eğitimi ve sağlık sektöründe modern yaklaşımlar eğitimini 

almış olmak. 

RT01 
RÖNTGEN 

TEKNİSYENİ 
1 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, bu alanda 

en az beş yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve önlisans mezuniyetinden 

sonra Bilgisayarlı Tomografi ve Mamografi cihazlarını kullanabilme 

yeterliliğine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. 

RT02 
RÖNTGEN 

TEKNİSYENİ 
2 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti veren kurumlarda en az iki yıl 

çalıştığını, mezuniyetinden sonra Uygulamalı temel MR, MR güvenliği, ileri 

MR uygulamaları ile girişimsel radyoloji temel eğitimi aldığını belgelemek. 

L01 LABORANT 1 

İlgili alanda önlisans mezunu olup, ön lisans mezuniyetinden sonra iş 

deneyimine sahip olduğunu ve Biyokimya otoanalizörü, Kan sayım cihazı 

eğitimlerini aldığını belgelemek. 

DS01 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

1 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans mezunu olup, Üniversite 

hastanelerinde koroner anjiyografi ünitesinde en az bir yıl iş deneyimi 

olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hasta ve yaşlı hizmetleri kurs 

belgesine sahip olduğunu belgelendirmek. 

DS02 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
1 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olup, 

önlisans mezuniyetinden sonra Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda tıbbi 

sekreter olarak iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim 

Bakanlığı onaylı klavye, bilgisayar işletmenliği kurs belgesine sahip 

olduğunu belgelendirmek. 

DS03 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
1 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olup, 

önlisans mezuniyetinden sonra tıbbi sekreter olarak çalıştığını 

belgelendirmek ve Dijital arşiv, Tıbbi görüntüleme arşivleme ve iletişim 

sistemi eğitimlerini aldığını belgelemek. 

DS04 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
1 

Psikoloji bölümü lisans mezunu olup, Kamu kurumlarında Psikoloji alanı 

ile ilgili iş deneyimi olduğunu ve Minnesota çok yönlü kişilik envanteri, 

Çocuk değerlendirme ve dikkat testleri uygulayıcı eğitimleri aldığını 

belgelemek. 
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DS05 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
1 

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü önlisans mezunu olup, önlisans 

mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Süt Sığırcılığında 

Sağım Hijyeni ve Sanitasyon kurslarını aldığını belgelemek. (NOT: Bu 

pozisyona yerleşen aday Üniversitemiz Veteriner Fakültesi hayvan 

hastanesinde çalıştırılacaktır.) 

DS06 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ (SAĞLIK 

TEKNİSYENİ) 

1 

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinin patoloji 

laboratuvarında en az beş yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve lisans 

mezuniyetinden sonra kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasına ilişkin eğitim 

ile skopi cihazı ve kullanıcı eğitimini aldığını belgelemek. 

DS07 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
1 

Odyometri programı önlisans mezunu olup, Odyometri teknikeri olarak en 

az bir yıl iş deneyimi olduğunu belgelemek ve Yenidoğan İşitme Tarama 

ABR cihazı kullanıcı eğitimi ile Sağlık Bakanlığı onaylı Yenidoğan İşitme 

Tarama programı uygulayıcı eğitimi belgesine sahip olduğunu 

belgelemek. 

DS08 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
1 

Odyoloji bölümü lisans mezunu olup, Odyolog olarak iş deneyimi 

olduğunu belgelendirmek ve İşitsel Rehabilitasyonda Dil, Konuşma, 

konuşma bozuklukları ve Erken Çocukluk Eğitimi belgelerine sahip 

olduğunu belgelendirmek. 

DS09 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
1 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, Üniversite 

hastanelerinde girişimsel radyoloji ünitesinde en az yedi yıl iş deneyimi 

olduğunu belgelendirmek. 

B01 BÜRO PERSONELİ 1 

Meslek Liselerinin muhasebe alanından mezun olup, Büro personeli

alanında en az on yıl iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

bilgisayar işletmenliği kurs bitirme belgesine sahip olduğunu belgelemek. 

B02 BÜRO PERSONELİ 1 

Sinema-TV bölümü lisans mezunu olup, kurumsal iletişim alanında iş 

deneyimi olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme, dijital fotoğrafçılık programı, 

diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, kısa film yapımına ilişkin kurs belgelerine 

sahip olmak. 

B03 BÜRO PERSONELİ 1 

Önlisans mezunu olup, en az iki yıl Maliye alanında iş deneyimi olduğunu 

belgelendirmek ve önlisans mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı 

onaylı Usta öğretici oryantasyon kurs belgesine sahip olmak. Büro 

yönetimi ve yönetici asistanlığı, bilgisayarlı muhasebe ve kişisel verilerin 

korunması eğitimlerini aldığını belgelemek. 

B04 BÜRO PERSONELİ 1 

Lisans mezunu olup, en az iki yıl büro elemanı alanında iş deneyimi 

olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar 

işletmenliği ve usta öğretici kurs belgesine sahip olduğunu belgelemek. 

B05 BÜRO PERSONELİ 1 

Lisans mezunu olup, Kamu kurum ve kuruluşlarında anaokulu usta 

öğretici olarak iş deneyimine sahip olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı 

onaylı diksiyon, aile eğitimi ve çocuk bakım elemanı eğitimi aldığını 

belgelemek. 

B06 BÜRO PERSONELİ 1 

Lisans mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda 

bilgisayar programcılığı eğitmeni olarak en az bir yıl iş deneyimine sahip 

olduğunu ve Yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi 

aldığını belgelemek. 
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DP01 DESTEK PERSONELİ 1 

Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun 

olup, Üniversite hastanelerinde Sağlık Turizmi alanında en az beş yıl iş 

deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık turizmi işletmeleri 

yönetimi eğitimi ile Üniversite onaylı sağlık turizmi uzmanlık eğitimi 

belgesine sahip olduğunu belgelendirmek. 

DP02 DESTEK PERSONELİ 1 

Ön lisans mezunu olup, muhasebe alanında en az üç yıl iş deneyimi 

olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği kurs 

belgesine sahip olduğunu belgelemek. Büro yönetimi ve yönetici 

asistanlığı, bilgisayarlı muhasebe eğitimlerini aldığını belgelemek. 

DP03 DESTEK PERSONELİ 1 

Çocuk gelişimi programı önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden 

sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda usta öğretici olarak 

iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı usta öğretici 

oryantasyon kursu, bilgisayar kursu belgelerine sahip olmak. 

DP04 

DESTEK PERSONELİ 

TEMİZLİK 

(ERKEK) 

12 

• Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. 

• Devlet veya Üniversite hastanelerinden temizlik görevlisi olarak 

çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya 

hak kazanma durumunda istenecektir.) 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

• Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır. 

• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 

belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak 

zorundadır. 

DP05 

DESTEK PERSONELİ 

TEMİZLİK 

(KADIN) 

4 

• Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. 

• Devlet veya Üniversite hastanelerinden temizlik görevlisi olarak 

çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya 

hak kazanma durumunda istenecektir.) 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

• Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır. 

• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 

belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak 

zorundadır. 

DP06 
DESTEK PERSONELİ 

(ŞOFÖR) 
2 

• Önlisans mezunu olmak. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 

• D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

• SRC 1, SRC 3 ve Psikoteknik belgesi almış olmak. 

• Devlet veya Üniversite hastanelerinden Görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu 

raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 

belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak 

zorundadır. 
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KG01 

KORUMA VE 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

(ERKEK) 

9 

• Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. 

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile 

kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin 

dolmasına en az 1 yıl kalmış olması) 

• Devlet veya Üniversite hastanelerinden Güvenlik görevini yapmaya 

engel olacak (Ruhsal, fiziksel, stres altında görev yapmasına engel 

olabilecek kalp, vb.) sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu 

raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 

• Erkek adayların en az 170 cm boyunda olması, ve kilosunun ise cm 

cinsinden boyun son iki hanesinde yazan rakamın 15’ten fazla 13’den az 

olmaması gerekmektedir. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından 

alınacaktır.) 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 

belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak 

zorundadır. 

KG02 

KORUMA VE 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

(KADIN) 

5 

• Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. 

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile 

kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin 

dolmasına en az 1 yıl kalmış olması) 

• Devlet veya Üniversite hastanelerinden Güvenlik görevini yapmaya 

engel olacak (Ruhsal, fiziksel, stres altında görev yapmasına engel 

olabilecek kalp, vb.) sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu 

raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 

• Bayan adayların en az 165 cm boyunda olması, ve kilosunun ise cm 

cinsinden boyun son iki hanesinde yazan rakamın 10’dan fazla 13’den az 

olmaması gerekmektedir. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından 

alınacaktır.) 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin 

belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak 

zorundadır. 

T01 TEKNİSYEN 1 

• Meslek liselerinin Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı mezunu 

olmak. 

• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs 

bitirme belgesine sahip olmak. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 
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T02 TEKNİSYEN 1 

• Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. 

• Lisans Mezuniyetinden sonra Medikal gaz sistemlerinin montaj, bakım 

ve onarımı ile Gazlı söndürme sistemlerinin; montajı, devreye alınması ve 

bakımı, Kalite mühendisliği ve yöneticiliği, Makine geliştirme ve uyum 

eğitimlerini aldığını belgelemek. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

T03 TEKNİSYEN 1 

• Elektrik programı önlisans mezunu olmak. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 

• Elektrik teknikeri, Elektrik tesisatı ve pano monitörü, yüksek voltaj 

alanında en az beş yıl iş deneyimi olduğunu ve Elektrik pano montajcısı 

mesleki yeterlilik belgesine sahip olduğunu belgelemek. 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

T04 TEKNİSYEN 1 

• Harita ve Kadastro programı önlisans mezunu olmak. 

• Önlisans mezuniyetinden sonra en az üç yıl harita teknikeri iş 

deneyimine sahip olduğunu ve netcad harita ve imar uygulamaları 

eğitimini aldığını belgelemek. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

T05 TEKNİSYEN 1 

• Meslek liselerinin haritacılık alanından mezun olmak. 

• Haritacılık alanında deneyimine sahip olduğunu ve mezuniyetinden 

sonra Kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar destekli harita çizimi 

beceri geliştirme eğitimini aldığını belgelemek. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 

VH01 VETERİNER HEKİM 3 

• Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

• Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 

• Bu pozisyona atanmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz Veteriner 

Fakültesi Dekanlığının görevlendireceği tüm birimlerde çalışacak ve her 

türden hayvan ile ilgilenmek zorundadır. 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

I- GENEL ŞARTLAR: 

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
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d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 

çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

II- ÖZEL ŞARTLAR: 

1- Lisans ve Önlisans mezunu olanlar için 2022,Ortaöğretim mezunu (lise ve Dengi) 

olanlar için ise 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans 

mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.) 

Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun 

olması gerekmektedir NOT : Başvuru süresi içerisinde ÖSYM tarafından 2022 yılı Ortaöğretim 

KPSS sonuçlarının açıklanması halinde, açıklandığı tarih itibarıyla 2020 yılı KPSS belgeleri 

alınmayacak olup, yerine 2022 yılı KPSS belgeleri alınacaktır.  

2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan 

niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir 

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

olmak. 

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması. 

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 

hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

6- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 

sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan 

adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir. 

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

1- Müracaatlar, 17/11/2022 – 01/12/2022 tarihine kadar (mesai bitimine kadar) 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu 

bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve 

istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden 

fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
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4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin 

(öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya 

onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal 

işlem yapılacaktır. 

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

1- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan 

adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve 

zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr 

internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı 

tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ 

mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

2- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 

Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla 

olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır. 

V- İSTENEN BELGELER: 

1- İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu 

bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.) 

2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ) 

3- İstenilen yıllara ait KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç 

belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç) 

4- Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da 

“aslı gibidir” onaylı sureti,  

5- Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya 

kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet 

döküm cetveli, 

6- Adli Sicil Kaydı. 

7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 

8- 2 Adet Fotoğraf 

9- Kimlik Fotokopisi 

 İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı 

 Başvuru Tarihleri: – 17/11/2022 - 01/12/2022 (mesai bitimine kadar) 

 Başvuru Şekli: Şahsen 

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN 

Tel: 0432–486 54 22-22003 

 14275/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

 
 14163/1-1 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

 
 14164/1-1 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

 
 14165/1-1 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14167/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14168/1-1 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14169/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14170/1-1 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14171/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14176/1-1 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14177/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 
 14186/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14196/1-1 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

 
 14197/1-1 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 
 14208/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 14217/1-1 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 

 

 

 



17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016

Sayfa
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-70

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/130, K: 2022/110 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2022 Tarihli ve 2018/36354 Başvuru Numaralı

Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/6, K: 2022/10)

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.


