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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER TESİSLERDE ORGANİZASYON YAPISI VE 

PERSONEL YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer tesislerde çalışan personelin yetkinliği,

eğitimi ve yeterliği ile Kuruluşun organizasyon yapısına ilişkin gerekleri ve işletici personelin
yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, nükleer tesisleri kapsar. 
(2) Bulundurduğu nükleer maddenin güvenlik açısından önemli bir ekipman kullanıl-

masını gerektirmediği Kurum tarafından değerlendirilen üniversite veya araştırma merkezi la-
boratuvarları gibi yerler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme

Kanununun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendine ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlan-
mıştır. 

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma reaktörü: Test, deney, eğitim, araştırma ve geliştirme gibi amaçlara yönelik

olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve reaktör içeren nükleer tesisleri,
b) İşletici personel: Nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde, kontrol odasında

görev yapan personel ile bu personelin eylemlerinin gözetiminden ve yönetiminden sorumlu
kişileri,
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c) Kuruluş: Bir nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için; Kuruma
niyet bildiriminde bulunan, onay almak veya yetkilendirilmek üzere başvuran ya da yetkilen-
dirilen ve düzenleyici kontrol kapsamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre ku-
rulmuş tüzel kişiyi,

ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu, 
d) Nükleer santral: Nükleer enerjiden ısı ve/veya elektrik üretmek amacıyla tasarlanan

ve kullanılan bir veya birden fazla ünite içerebilen nükleer tesisi,
e) Reaktör: Nükleer maddenin zincirleme reaksiyon ile bölünmesinin kontrollü bir şe-

kilde sürdürülmesini sağlayan sistemler bütününü,
f) Simülatör: İşletici personelin gerçek kontrol odası ortamına uyumunu sağlamak ve

eğitimlerini gerçekleştirmek üzere, tesisin sistemlerini ayrıntılı olarak modelleyen, kontrol
odası bileşenlerinin eş boyut, görünüm ve işlevlere sahip kopyalarını ihtiva edecek şekilde
programlanmış, tasarlanmış ve kurulmuş sistemi,

g) Tesis: Nükleer tesisi,
ğ) Ünite: Nükleer santrallerde bir reaktör içeren ve bağımsız olarak üretim yapabilecek

nitelik ve sistemlere sahip birimi,
h) Yeterlik: Bir görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip olunmasını,
ı) Yetki belgesi: İşletici personelin, 7381 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü

fıkrasının (c) bendi uyarınca Kurum tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgeyi,
i) Yetkinlik: Bir faaliyet veya işi belirli standartlar ile güvenlik ve emniyet açısından

önemine uygun, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için gereken bilgi, beceri, tutum
ve anlayışları,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon Yapısı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve

Personele İlişkin Hükümler 

Organizasyon yapısı 
MADDE 5- (1) Kuruluş, tesise ilişkin faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yü-

rütülmesine yönelik olarak gerekli yetkinliğe sahip olacak biçimde yapılanır. Kuruluşun orga-
nizasyon yapısı; uygulama ve denetim işlevleri birbirlerinden bağımsız olacak şekilde oluştu-
rulur ve tesisin bulunduğu aşamaya uygun olarak farklılaşabilir.

(2) Kuruluş, tesisin bulunduğu aşamayı ve takip eden aşamaları dikkate alarak organi-
zasyon yapısını, birimlerin ve pozisyonların görev, yetki ve sorumluluklarını, birimler ve po-
zisyonlar arasındaki iletişim ve karar alma süreçlerini belirler ve yönetim sistemi içinde uygun
belgelerle kayıt altına alır. Bu kayıtlar, talep edildiğinde Kuruma sunulur.

(3) Nükleer santrallerde organizasyon yapısı oluşturulurken birinci ve ikinci fıkralarda
sayılan hususlarla birlikte santral tipi ve ünite sayısı ile kaza koşullarını da içeren tüm işletme
durumları dikkate alınır.

(4) Kuruluş, organizasyon yapısı içerisinde yer alan yöneticilerin sorumluluk alanlarına
ilişkin teknik ve idari bilgi ve beceriler ile güvenlik ve emniyet kültürüne sahip olmalarını ve
bunları sürdürmelerini sağlar.

(5) Kuruluş, organizasyon yapısı içerisinde; 
a) Eğitimler aracılığıyla kurumsal ve bireysel güvenlik kültürünün benimsenmesi, sür-

dürülmesi ve geliştirilmesini sağlar.
b) Çalışanların hataları bir öğrenme fırsatı olarak görebilmelerini ve bireysel veya sis-

temsel hataları suçlanma korkusu olmadan bildirebilmelerini sağlayan mekanizmaları kurar ve
uygular.

c) Tüm seviyelerdeki bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını ve yetkinliklerin sürdürül-
mesini sağlar.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  1 Aralık 2022 – Sayı : 32030



ç) Faaliyetlerin, tesisin teknik ve idari güvenlik gerekleri hakkında yeterli uzmanlığa
sahip ve güvenliğe öncelik veren çalışanlar tarafından yürütülmesini sağlar.

(6) Kuruluş, tesis konfigürasyonunun takibinden ve teknik, idari veya organizasyonel
değişiklikler ile tesisin güvenli işletmesiyle ilişkili dokümanlardaki değişikliklerin güvenlik
ve emniyet üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinden üst yönetime karşı sorumlu bir komite
veya birim kurar. Bu komite veya birimin personeli, değişikliklerin güvenlik ve emniyet üze-
rindeki etkilerini değerlendirebilecek yetkinlik ve yeterliğe sahip kişiler arasından belirlenir.
Komite veya birim gerek gördüğü takdirde değerlendirmelerinde dış uzmanlar kullanabilir.
Komite veya birimin yetki ve sorumlulukları Kuruluş tarafından net bir şekilde belirlenir. Ko-
mite veya birimin değişikliklere ilişkin bütün değerlendirmeleri yönetim sistemine uygun bir
şekilde kayıt altına alınır.

(7) Kuruluş, organizasyon yapısı veya personel sayısındaki güvenlik ve emniyet açı-
sından önem arz edebilecek değişiklikleri uygulamadan önce gerekçelendirir, planlar ve deği-
şiklik planları ile bu değişikliklerin güvenlik ve emniyet açısından olası sonuçlarına ilişkin de-
ğerlendirmelerini Kuruma sunar. Değişiklik planı Kurumun görüşleri dikkate alınarak uygula-
nır.  

İnsan kaynakları yönetimi
MADDE 6- (1) Kuruluş, tesisin ihtiyaçlarını dikkate alarak insan kaynakları politikasını

hazırlar ve uygular. Bu politika kapsamında güvenlik açısından önemli görevleri yürütecek
personelin sayısını ve bu personel ile yöneticilerin sahip olması gereken yetkinliği ve yeterliği
belirler. Yeterli personel sayısının belirlenmesinde personelin görevden ayrılması, işletmenin
vardiya sayısı ve yedekleme gibi hususlar dikkate alınır.

(2) Kuruluş, insan kaynakları politikasının gerektirdiği yeterli sayıda, yetkin ve gere-
kiyorsa yeterlik belgesine sahip yönetici ve personeli bir plan çerçevesinde ve zamanında is-
tihdam eder. 

(3) Kuruluş, personelinin görevin gerektirdiği bilişsel ve duygusal dengeye, sesli, yazılı
ve görsel uyarıları algılama ve kendini ifade edebilme kapasitesine, gereken hareketleri yapa-
bilecek fiziksel yapı, motor güç ve hareket yeteneğine sahip olduklarını gösteren sağlık koşul-
larını belirler. Bu sağlık koşullarının karşılandığını belgelemek üzere ilgili mevzuatı da dikkate
alarak belirlediği sıklıkla personelinin sağlık muayenelerinden geçmelerini sağlar.

(4) Kuruluş, her bir vardiya öncesinde, güvenlik açısından önemli görevleri yürüten
personelinin göreve hazır olduğunun saptanmasına yönelik gerekli kontrollerin yapılmasını
sağlar. 

(5) Kuruluş, personele pozisyonuna uygun yetkinliklerin kazandırılması, sürdürülmesi
ve geliştirilmesine ilişkin eğitimler ile varsa işletici personel için yetki belgesi alınmasına yö-
nelik hususları belirler.

(6) Kuruluşun insan kaynakları yönetimi, tedarikçilerinin güvenlik ve emniyet açısından
önemli görevleri yürütecek personeli için gerekli yetkinlik ve yeterliklerin belirlenmesine ve
bunların sağlandığının kontrolüne ilişkin önlemleri de içerir. Kuruluş, tedarikçilerin persone-
linin yaptıkları işin güvenlik açısından öneminin farkında olmalarını temin eden eğitimleri al-
malarını sağlar. 

Tesis personeli
MADDE 7- (1) Kuruluş, tüm personelinin yeterlik koşullarına uygunluğunu belgele-

mek üzere asgari olarak;
a) Çalışacağı göreve uygun öğrenim belgesini,
b) Çalışacağı göreve uygun deneyimini gösteren belgeleri,
c) Çalışacağı görevle ilgili mevzuatın gereği olarak alınan sertifika, yetki veya yeterlik

belgelerini,
ç) Görevle ilgili gerekli eğitimlerini başarıyla tamamlamış olduğunu gösteren belgeleri,
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d) Çalışacağı görevle uyumlu sağlık koşullarının karşılandığını gösteren güncel belgeleri,
kayıt altına alır ve talep edildiğinde Kuruma sunar.  
(2) Kuruluş, yöneticilik görevleri ile güvenlik açısından önemli görevlerin sadece ge-

rekli yetkinliğe sahip personel tarafından yürütülmesini sağlar, bunlara görevin gerektirdiği
yetkileri tanımlar. Bu personelin, görevlerine yönelik tesise özel eğitimleri başarıyla tamamla-
mış olması esastır. 

(3) Yönetici kademelerinde çalışanlar yönetmekte oldukları faaliyetlerin ilgili mevzuat,
yetki koşulları ve tesisin işletme prosedürleri uyarınca yerine getirilmesinden sorumludur.

(4) Kuruluş, tesisin üst yöneticisi ile tesisin veya nükleer santrallerde her bir ünitenin
güvenli ve emniyetli bir şekilde kurulması ve işletilmesinden sorumlu yöneticilerinin kimlik
ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirir. Ayrıca, tesisin nükleer güvenlikten, radyasyondan ko-
runmadan, radyoaktif atık yönetiminden, bakım-onarımdan, emniyetten, nükleer madde sayım
ve kontrol sisteminden ve acil durum müdahale sisteminden sorumlu yönetici veya yetkili per-
soneli de bildirime tabi olup bu görevlere başlayan kişilerin kimlik, iletişim, eğitim ve sertifika
bilgileri Kuruma bildirilir. Kuruluş, bildirime tabi kişilerin herhangi bir şekilde görevlerinin
sona erme durumlarını da en geç otuz gün içinde Kuruma bildirir.

(5) Bildirime tabi personel için öğrenim koşulu asgari olarak Kuruluş tarafından uygun
görülen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim mezuniyeti olarak belirlenir. Kuruluş, tesisin
ve görevin niteliğini dikkate alarak, gerekçelendirmek ve Kurumun uygun görüşünü almak
kaydıyla bu personel için farklı bir öğrenim koşulu belirleyebilir.

(6) Bildirime tabi personel için asgari deneyim koşulu çalışacağı pozisyon ile ilgili bir
alanda olmak kaydıyla tesisin veya ünitelerinin güvenli ve emniyetli bir şekilde kurulması ve
işletilmesinden sorumlu yöneticiler için beş yıl, üst yönetici dışında bildirime tabi diğer per-
sonel için iki yıl iş deneyiminden az olamaz. Nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde
bu hüküm, yöneticiler için üç yıl işletici personel deneyimi, bildirime tabi diğer personel için
bir yıl işletici personel deneyimi olarak uygulanabilir.

(7) Kuruluş bildirime tabi personelini, sorumlu oldukları alana yönelik yetkinliklerinin
sağlanması, belgelendirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak düzenli tazeleme
eğitimlerine tabi tutar.

(8) Nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde işletici personel Kurumun yetki-
lendirmesine tabidir.

Personel eğitimi 
MADDE 8- (1) Kuruluş, personelinin asgari olarak; sorumlu oldukları faaliyetlerin gü-

venlik ve emniyet açısından önemine, radyasyondan korunmaya ve acil durumlarda üstlenme-
leri gereken görev ve sorumluluklarına yönelik eğitilmesine ilişkin bir program hazırlar ve uy-
gular. 

(2) Kuruluş, organizasyon yapısı içerisinde personelin eğitimine ilişkin programın uy-
gulanmasından sorumlu kişi veya birimi belirler. Eğitimlerin gerçekleştirilmesi için gerekli
kaynak ve olanakları sağlar.

(3) Personelin eğitimine ilişkin program; bir faaliyetin yerine getirilmesi için gerekli
yetkinliklere yönelik olarak eğitim ihtiyaç analizini, eğitimin planlanması, gerçekleştirilmesi,
performans değerlendirilmesi ve geliştirilmesi olmak üzere tüm aşamalarını, kuramsal ve uy-
gulamalı temel eğitimler ile tazeleme eğitimlerini, stajyerlik, işbaşı eğitimleri ve benzeri eğitim
uygulamalarını içerir. Bu program çerçevesinde Kuruluş, görevlerinin güvenlik açısından öne-
mini dikkate alarak personelinin yetkinliklerinin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik olarak
düzenli veya münferit eğitimleri planlar ve uygular. 

(4) Personelin eğitimine ilişkin programda;
a) Eğitimlerde uygulanan yaklaşıma,
b) Eğitim sisteminin yapısı, sistemdeki görev, yetki ve sorumlulukların dağılımı, aşa-

maları, kapsamı ile yöntem ve araçlarına,
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c) Eğiticilerin belirlenmesine yönelik asgari öğrenim, deneyim, eğitim ve benzeri ko-
şullara ve eğiticilerin eğitimlerine,

ç) Eğitimlerin gerçekleştirileceği yerin ve varsa simülatörün teknik özelliklerine,
d) Personelin yetkinliğinin sağlanmasına ve sürdürülmesine yönelik eğitimlere tabi po-

zisyonlara ve bu eğitimlerin içeriğine ve periyoduna,
e) Eğitim sonrasında personelin başarısını ölçme, değerlendirme ve belgelendirme yön-

temlerine,
f) Programda yer alan her türlü sınav için komisyon oluşturma, uygulama ve benzeri

faaliyetlerin usullerine,
ilişkin bilgiler yer alır.
(5) Kuruluş, personelin eğitimine ilişkin programı tesisin mevcut ve gelecekteki ihti-

yaçları ile gerçekleştirilen eğitimler, işletme deneyimleri ve öz değerlendirmelerden elde edilen
kazanımları da dikkate alarak düzenli aralıklarla gözden geçirir, değerlendirir ve iyileştirir. Per-
sonelin eğitimine ilişkin program, Kurum tarafından belirlenen zamanda ve güncellendiğinde
değerlendirilmek üzere Kuruma sunulur. 

(6) Nükleer santrallerde Kuruluş, eğitimlere yönelik olarak normal işletme, beklenen
işletme olayları ve kaza koşullarını modelleyebilen tam donanımlı bir simülatör kurar ve kul-
lanır. Kuruluş, simülatörün güvenilirliği ve yeterliliğinin gösterilmesi amacıyla simülatörünün
tanıtımı, test programı, test sonuçları raporu ve benzeri belgeleri, simülatör eğitim amacıyla
kullanılmadan önce Kuruma sunar. Simülatörün doğruluğu ve gerçek santralden sapmaları,
Kuruluş tarafından, prosedürleri uyarınca düzenli değerlendirmeler yapılarak izlenir. Simüla-
törde işletme deneyimlerinden alınan dersler ve güvenlik iyileştirmeleri çerçevesinde kapsamlı
değişiklikler yapılması durumunda, simülatörün yeterliliği bir test programıyla gösterilir ve
sonuçlar Kuruma sunulur. Kurum gerek görmesi durumunda simülatörün geliştirilmesini veya
simülatöre ek özellikler kazandırılmasını isteyebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşletici Personelin Nitelik ve Yeterlikleri

İşletici personel 
MADDE 9- (1) Nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde; 
a) Kontrol odasında reaktörün işletilmesine yönelik faaliyetleri Kurum tarafından ve-

rilen reaktör operatörü yetki belgesine sahip kişiler yürütür.
b) Kontrol odasında türbinin işletilmesine yönelik faaliyetleri Kurum tarafından verilen

türbin operatörü yetki belgesine sahip kişiler yürütür.
c) Kontrol odasında yürütülen faaliyetlerin gözetimi ve yönetimi kapsamında tesisin

güvenli işletilmesinden sorumlu yönetici, amir ve benzeri görevleri Kurum tarafından verilen
kıdemli operatör yetki belgesine sahip kişiler yürütür. 

(2) Kuruluş, organizasyon yapısını da dikkate alarak birinci fıkra kapsamında yetki bel-
gesi ile çalışılması gereken pozisyonları belirler ve bu pozisyonların listesini Kuruma sunar. 

(3) Kuruluş işletici personeli için asgari olarak; yükseköğretim kurumlarının ilgili mü-
hendislik/teknik programlarından mezun olma, görevin gerektirdiği sağlık koşullarını sağlama,
tesisin yeterlik eğitimini başarıyla tamamlamış olma, kıdemli operatörlük için en az iki yılı
operatörlük olmak üzere dört yıl deneyim ile liderlik ve yönetsel becerilere sahip olma koşul-
larını arar. 

(4) İşletici personelin fiziksel ve psikolojik yeterliğini ortaya koyan sağlık bilgileri, bi-
çim ve içeriği Kurum tarafından belirlenen form kullanılarak belgelenir. 

İşletici personelin teknik yeterliği 
MADDE 10- (1) Nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde Kuruluş, Kurum ta-

rafından yetkilendirilmesi gereken personelin teknik yeterliğinin sağlanmasına yönelik olarak
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bu personelin tesise özgü eğitim programları uyarınca eğitilmesini, sınavlar aracılığıyla yeter-
liklerinin ölçülmesini ve belgelendirilmesini sağlar. 

(2) Kuruluş, bu personelin eğitimine yönelik olarak; eğitimin kapsamı, içeriği, takvimi
ile eğiticilere ilişkin bilgileri içeren yıllık eğitim planını ve eğitime katılacakların listesini her
takvim yılı öncesinde Kuruma sunar. İşletici personelin teknik yeterliğine ilişkin eğitimler
görevin gerektirdiği ayrıntıda olmak kaydıyla asgari olarak;

a) Isı transferi, akışkanlar mekaniği, reaktör fiziği ve dinamiği, radyasyon ve radyas-
yondan korunma konusundaki temel bilgileri,

b) Tesisin tasarım özelliklerini, sistem ve bileşenleri ile güvenlik sistemlerini, 
c) Tesisin enstrümantasyon ve kontrol sistemlerini, 
ç) Tesisin normal işletme, olağan dışı işletme ve acil durum da dâhil olmak üzere tüm

işletme prosedürlerini, gerekli idari prosedürlerini, tesisin işletme sınır ve koşulları ile yetki
koşullarını,

d) Tesiste bulunan nükleer yakıtlar da dâhil olmak üzere radyasyon kaynaklarını, rad-
yasyon ölçüm sistemlerini ve radyasyondan korunma prosedürlerini, yakıt hareket prosedür-
lerini,

e) Tesisin kaza analizlerini,
f) Tutulması gereken kayıtları, raporlamaları, 
g) Varsa deney düzeneklerine, deney ölçüm sistemlerine ve deneylere ilişkin bilgileri, 
ğ) Faaliyet ve sorumluluk alanlarına ilişkin yasal düzenlemeleri, güvenlik ve emniyet

mevzuatını, uygulanabilir diğer mevzuatı, güvenlik ve emniyet kültürünü,
içerir. 
(3) Nükleer santrallerde çalışacak işletici personel adaylarına uygulamalı eğitimler kap-

samında tesisin tam donanımlı simülatöründe asgari üç yüz saat eğitim verilir. Bu eğitimler
normal işletmenin yanı sıra beklenen işletme olaylarını, tasarıma esas kazaları, tasarımı geniş-
leten koşulları ve ağır kaza senaryolarını da içerir. Ayrıca, uygulamalı eğitimi tamamlayan ope-
ratör adayları tesiste her vardiyada görev alacak şekilde asgari yüz elli saat stajyer operatör
olarak kontrol odasında görevlendirilir. Araştırma reaktörlerinde ise reaktör operatörü adayla-
rına uygulamalı eğitimler kapsamında kontrol konsolunun başında, yetki sahibi bir operatörün
gözetiminde asgari yirmi saat işletme eğitimi verilir. 

(4) Kuruluş, eğitimlerin uygun gördüğü aşamalarında adayların yeterliklerinin ölçül-
mesine yönelik olarak ara sınavlar uygulayabilir. Kurum bu eğitim ve sınavlara gözlemci olarak
katılabilir. 

(5) Kuramsal ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayan işletici personel adaylarının ka-
zandığı yetkinliklerin ölçülmesine yönelik olarak Kuruluş tarafından yeterlik sınavı yapılır. 

Yeterlik sınavı 
MADDE 11- (1) İşletici personel adaylarının eğitimini aldığı hususlara ilişkin bilgile-

rinin ve bu bilgileri kullanma becerilerinin yeterliliği ile aday olduğu yetkilendirmeye özgü
süreç ve hususlara hâkimiyeti yeterlik sınavı ile ölçülür. 

(2) Yeterlik sınavı bir sınav komisyonu marifetiyle gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı
iki sınavdan oluşur. Sınav komisyonunda asgari olarak Kuruluşun işletme ekibinden, radyas-
yondan korunma ekibinden ve eğitim ekibinden birer yetkin uzman bulunur. Komisyon kendi
içerisinde seçeceği bir başkanın yönetiminde çalışır. Komisyona ilişkin bilgiler Kuruma bildi-
rilir.

(3) Yazılı sınav, adayların bilgi ve deneyimlerini tesis, görev tanımı ve pozisyon öze-
linde ölçmek üzere gerçekleştirilir. Yazılı sınav soruları sınav komisyonu tarafından belirlenir,
kayıt altına alınır. Farklı yetkilendirmeye tabi adaylar için farklı sınav soru seti belirlenir. Sı-
navda kullanılan çoktan seçmeli soruların sayısı toplam soru sayısının yüzde sekseninden,
puanlarının toplamı ise yüz üzerinden otuzdan fazla olamaz. Yazılı sınavda başarı ölçütü yüz
üzerinden seksenden aşağı olamaz.
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(4) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar uygulamalı sınava alınır. Uygulamalı sınavın
tesiste yapılması esastır. Uygulamalı sınav, tesis simülatöründe veya araştırma reaktörleri için
kontrol konsolu başında yapılır. Uygulamalı sınav sürecinde adaydan tesisi işletmeye başlat-
ması ve normal işletme işlemlerinden bazılarını uygulaması istenir. Nükleer santraller için ek
olarak bir tasarıma esas kaza senaryosu ve varsa Kuruluş tarafından belirlenecek diğer senar-
yolar takip edilir. Uygulamalı sınav için başarı ölçütleri Kuruluş tarafından belirlenir. Başarı
ölçütlerinin belirlenmesinde, adayların analiz, problem çözme, karar verme, stres altında per-
formansını koruyabilme ve iletişim becerileri de dikkate alınır.

(5) Sınavların yapılacağı tarih, saat ve yer bilgileri ile sınava katılacak adayların listesi
ilgili sınavdan en az on beş gün önce Kuruma bildirilir. Kurum bu sınavlara gözlemci olarak
katılır. Gözlemcinin sınavın mevzuat gerekleri ve personelin eğitimine ilişkin programda yer
alan usuller uyarınca yürütülmesine ilişkin raporu çerçevesinde Kurum bütün olarak sınavı
veya sınav sırasında uygunsuz davrandığı belirlenen bir adayın sınavını geçersiz sayabilir. Bu
konudaki karar gözlemcinin raporu üzerine Kurum tarafından verilir ve gerekçeli olarak Ku-
ruluşa bildirilir. Bütün olarak geçersiz sayılan sınav Kuruluş tarafından gerekçede belirtilen
sorunlar giderilerek farklı soru setiyle tekrarlanır.

(6) Yazılı sınavlar, sınav komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Çoktan
seçmeli olmayan sorular için her bir komisyon üyesinin verdiği notların ortalaması alınarak
adayın sınav sonucu belirlenir.  Başarısız olan adaylara, gerek görülen ek eğitimler verilmek
kaydıyla Kuruluş tarafından ikinci bir sınav hakkı verilebilir. İkinci sınav aynı sınav komisyonu
tarafından yapılabilir. Ancak, iki sınav arasında asgari iki ay bulunur ve ikinci sınav için ayrı
bir soru seti belirlenir. İkinci sınavda da başarısız olan adaylar tüm eğitimi yeniden alır.

(7) Uygulamalı sınavda adayın başarılı olma durumu her komisyon üyesi tarafından
ayrı ayrı değerlendirilir. Adayın uygulamalı sınavda başarılı olma kararı komisyon üyelerinin
oy birliği ile alınır.  Başarısız olan adaylara, gerekli ek eğitim verilmek kaydıyla Kuruluş tara-
fından ikinci bir sınav hakkı verilebilir. Ancak iki sınav arasında asgari iki ay bulunur. İkinci
uygulamalı sınav aynı sınav komisyonu tarafından yapılabilir. Tekrarlanan sınavda farklı se-
naryolar kullanılır. Uygulamalı sınavda ikinci kez başarısız olan adaylar, tekrar eğitime ve
yazılı sınava tabi tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletici Personelin Yetkilendirilmesi

Yetkilendirme başvurusu
MADDE 12- (1) Kuruluş, yeterlik sınavını başarıyla geçmiş olan işletici personel aday-

ları için yeterlik sınavı tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yetkilendirme başvurusunda
bulunur. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaz ise adayın yeterlik sınavı tekrarlanır. 

(2) Kuruluş, her bir işletici personel adayı için biçim ve içeriği Kurum tarafından be-
lirlenen formları kullanarak kimlik ve eğitim bilgilerini, sınav sonuçlarını ve sağlık durumuna
ilişkin bilgileri içeren aday başvuru belgelerini hazırlar ve Kuruma başvuruda bulunur. Yetki-
lendirme başvurusu, başvuru belgeleri her aday için ayrı ayrı hazırlanmak koşuluyla toplu ola-
rak da yapılabilir.

(3) Kuruluş, işletici personel yetkilendirmeleri için Kurum tarafından belirlenen işlem
ve hizmet bedellerini öder.  

(4) Başvuru belgelerinin ve talep edilmesi durumunda sunulacak ek bilgi ve belgelerin
incelenmesi kapsamında gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adayların başvurusu kabul edilir
ve yetkilendirme sınavı süreci başlatılır. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar, ret gerekçeleriyle
birlikte Kuruluşa bildirilir.
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(5) Başvurusu reddedilen adaylar için Kuruluş, ret kararının bildirilmesinden itibaren
on beş gün içerisinde Kuruma yeniden inceleme için başvuruda bulunabilir. Kurum başvuruyu
inceler ve sonucu Kuruluşa bildirir. 

Yetkilendirme sınavı süreci ve yetkilendirme
MADDE 13- (1) Yetkilendirme sınavı için Kurum tarafından biri komite başkanı olmak

üzere asgari iki Kurum personeli olmak kaydıyla üç kişilik sınav komitesi görevlendirilir. Sınav
Kuruluşa bildirilen yer ve zamanda yapılır.

(2) Sınavda, adayın iş tanımı da dikkate alınarak ilgili ulusal mevzuata, uluslararası gü-
venlik gereklerine ve tesisin yetkilendirilmesine temel teşkil eden diğer düzenlemelere, tesisin
işletme sınır ve koşulları ile yetkilendirme koşullarına adayın hâkimiyetini ve adayın güvenlik
kültürünü ölçmeye yönelik sorular sorulur. Sınav, Türkçe veya İngilizce olarak gerçekleştiri-
lebilir. 

(3) Her bir soru için verilen yanıt sınav komitesi üyeleri tarafından değerlendirilir. Sınav
komitesi, her bir aday için komite üyelerinin varsa aykırı görüş ve gerekçelerini de içeren bir
değerlendirme raporu hazırlar. Yetkilendirme kararı bu rapora dayanılarak verilir. Kurumun
olumlu kararı çerçevesinde yetki belgeleri Kurum tarafından hazırlanarak adaylara iletilmek
üzere Kuruluşa gönderilir. Kurum kararının olumsuz olması durumunda karar, gerekçesiyle
birlikte Kuruluşa bildirilir. 

(4) Yetkilendirme sınavına katılmayan veya yetkilendirme sınavında başarısız olan
adaylar, eğitimi ve yeterlik sınavını tekrarlamaksızın, yetkilendirme başvurusu sonucunun Ku-
rum tarafından bildirilmesini takiben en geç üç ay içerisinde Kuruma başvurulmuş olması kay-
dıyla en fazla bir kez daha sınava girebilir. Sınava katılmama gerekçesi Kurum tarafından uy-
gun bulunan adayların iki sınav hakkı korunur.

Yetki belgesi koşulları 
MADDE 14- (1) Kurum tarafından verilen operatör ve kıdemli operatör yetki belgeleri

tesise özgüdür. Nükleer santrallerde yetki belgelerinin geçerli olduğu üniteler belgede ayrıca
belirtilir.

(2) Yetki belgesi, görevin gerektirdiği özel koşulların yanı sıra aşağıdaki genel koşullarla
verilir: 

a) Yetki belgesinin geçerlilik süresi dört yıldır. 
b) Yetki belgesi, sadece tanımlı görev için geçerlidir.
c) Yetki belgesi ve bu yetki belgesiyle kazanılmış haklar yetki belgesinin verilmiş ol-

duğu kişiye aittir ve devredilemez.
ç) İşletici personel, düzenli tazeleme eğitimlerine katılır. İşletici personel görevlerini

yerine getirirken, mevcut düzenleyici gereklerin yanı sıra, iş tanımında belirlenen şekilde tesisin
düzenlemelerine ve işletme talimatlarına uyar.

(3) Kıdemli operatör yetki belgesi sahibi kişiler, yetki aldıkları tesis için daha önce ope-
ratör yetki belgesine sahip oldukları alanda operatör olarak da görev yapabilirler. Ancak, hiçbir
işletici personel işletme anında birden fazla görev veya sorumluluk üstlenemez. 

Sorumluluklar
MADDE 15- (1) İşletici personel, güvenlik veya radyasyondan korunma açısından teh-

like bulunduğunun saptanması durumunda, reaktörün durdurulması da dâhil olmak üzere tali-
matlarla düzenlenen işlemleri yapmakla yetkili ve yükümlüdür. 

(2) İşletici personel, yetki belgesinin asgari koşullarından herhangi birini karşılayamaz
duruma geldiği takdirde durumu Kuruluşa bildirir.

(3) İşletici personel alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altındayken görev ya-
pamaz.

(4) Kuruluş, işletici personelin;
a) Verilen yetkinin koşullarını sağlamadığı veya ihlal ettiğini, 
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b) Tesisin yetki koşullarına, ilgili mevzuat ve Kurum kararları ile talimatlarına uyma-
dığını,

c) Görevinde dikkatsiz veya tedbirsiz davrandığı veya görevini ihmal ettiğini,
ç) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya beyanda bulunduğunu,
tespit etmesi hâlinde söz konusu personeli yetki belgesi kapsamındaki görevlerinden

geçici olarak uzaklaştırır ve durumu Kuruma bildirir. Kurum, yapılan değerlendirme sonucun-
da, ilgili mevzuat uyarınca işletici personele idari yaptırım uygulayabilir. 

Yetki belgelerinin yenilenmesi 
MADDE 16- (1) İşletici personelin yetki belgesi geçerlilik süresi dolmadan en az üç

ay önce Kuruluş yenileme için Kuruma başvurur. Başvuru bir dilekçe ve 12 nci maddenin ikinci
fıkrasında yer alan başvuru belgelerinin güncel hâliyle yapılır. Kuruluş, işletici personeli için
başvuru belgeleri her aday için ayrı ayrı hazırlanmak koşuluyla toplu başvuruda da bulunabilir.  

(2) Kuruluş, yetki belgelerinin yenilenmesi için Kurum tarafından belirlenen işlem ve
hizmet bedellerini öder.

(3) Kurum başvuruyu inceler ve gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi ve belge talep
eder. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda başvuru değerlendir-
meye alınır. Değerlendirmede işletici personelin aldığı tazeleme eğitimleri, sağlık raporu ve
personelin işletmede aldığı görev süreleri dikkate alınır. 

(4) Nükleer santraller için işletici personel yetki belgesinin yenilenmesi; 
a) Personelin yılda kırk vardiyadan az olmamak koşuluyla dört yılda asgari iki yüz var-

diya yetki belgesini kullandığı pozisyonda görev yapmış olması, 
b) Pozisyonun gerektirdiği sağlık koşullarını karşıladığının sağlık raporuyla tespiti, 
c) Niteliklerinin korunması amacıyla yıllık tazeleme eğitimlerini başarıyla tamamlamış

olması,
hâlinde sınavsız yapılır. Tazeleme eğitimleri normal işletme, beklenen işletme olayları

ve kaza koşullarında tesisin işletilmesini içeren asgari kırk saat simülatör eğitimini ve işletme
deneyimleri ile tesis ve işletme prosedürlerindeki değişikliklere ilişkin hususları da içerir. İş-
letici personelin yıllık işletme süresi koşulunu sağlayamadığına ilişkin gerekçe belgeleriyle
birlikte sunulduğu takdirde yenilemede dört yıl için belirlenen asgari işletme süresi dikkate
alınabilir.

(5) Araştırma reaktörlerinde işletici personel yetki belgesinin yenilenmesi; işletici per-
sonelin yılda yirmi saatten az olmamak koşuluyla dört yılda asgari yüz saat fiilen reaktörün iş-
letilmesinde yer almış olması, tazeleme eğitimlerini başarıyla tamamlamış olması ve pozisyo-
nun gerektirdiği sağlık koşullarını karşıladığının sağlık raporuyla tespit edilmiş olması hâlinde
sınavsız yapılır. Kıdemli operatörler asgari sürenin en az onda birinde reaktör operatörü olarak
görev yapmış olmalıdır. İşletici personelin yıllık işletme süresi koşulunu sağlayamadığına iliş-
kin gerekçe belgeleriyle birlikte sunulduğu takdirde yenilemede dört yıl için belirlenen asgari
işletme süresi dikkate alınabilir. 

(6) Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yenilenmesi uygun görülen
yetki belgesi, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren dört yıl geçerli ola-
cak şekilde yeniden düzenlenir. 

(7) Yenileme başvurusunun reddedilmesi hâlinde durum gerekçesiyle birlikte Kuruluşa
bildirilir. 

(8) Yenileme için zamanında başvurusu yapılmış olan işletici personel yetki belgeleri
değerlendirme sonuçlandırılıncaya kadar geçerliliğini korur.

Yetkinin sona ermesi
MADDE 17- (1) İşletici personelin yetki belgesinin asgari koşullarından herhangi birini

karşılayamaz duruma geldiğinin veya herhangi bir nedenle yetki belgesine tabi görevde bir yıl-
dan uzun süreyle bulunmadığının belirlenmesi veya işletici personelin talebinin Kuruma bil-
dirilmesi durumunda yetki belgesi sonlandırılır. 

1 Aralık 2022 – Sayı : 32030                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(2) 16 ncı madde uyarınca yenileme başvurusu yapılmayan yetki belgeleri, yetki belgesi
süresinin bitiminde kendiliğinden sona erer. 

(3) Kıdemli operatör yetki belgesi alan işletici personelin operatör yetki belgesi kendi-
liğinden sona erer.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca yetki belgesi sona eren kişiler yetkilendirme için
başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yeniden başvuruda bulunabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve yaptırım
MADDE 18- (1) Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ve işletici perso-

nel Kurumun denetimine tabidir. Denetime ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hü-
kümler uygulanır.

(2) İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı ha-
reket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırımlara ilişkin hu-
suslarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır. 

Çeşitli hükümler
MADDE 19- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında öngörülmeyen durumların oluşması

hâlinde, sürecin nasıl ve hangi koşullarda devam edebileceğine ilişkin karar Kurum tarafından
verilir ve Kuruluşa bildirilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak yeterlik sınavının Türkçe veya İngilizce olma-
ması ile yetkilendirme sınavının Türkçe veya İngilizceden farklı bir dilde olmasının talep edil-
mesi ve talebin Kurum tarafından uygun bulunması durumlarında, Kuruluş eşzamanlı çeviri
hizmeti sağlar. Hatalı çeviriden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle aday veya Kuruluş her-
hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

(3) Kuruluş personeline ilişkin kişisel verileri, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygun
olarak işler ve muhafaza eder.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 20- (1) 21/10/2005 tarihli ve 25973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araş-

tırma Reaktörlerinde İşletme Organizasyonu, Personel Nitelikleri ve İşletici Personel Lisans-
larına İlişkin Yönetmelik ile 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici
Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu
Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik uyarınca bildirime tabi olan personelden hâ-

lihazırda görev yapanlar bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki ay içinde Kuruma bildirilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli durumdaki işletme şefi lisansları

kıdemli operatör yetki belgesine, operatör lisansları ise reaktör operatörü yetki belgesine denk
sayılır ve bunların mevcut geçerlilik süreleri korunur.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14796 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14797 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14798 
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Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14799 

—— • —— 
Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14945 
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Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14813 

—— • —— 
Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14814 

—— • —— 
Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14913 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14594 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4 KALEM SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 600.000 Adet 4 Kalem Silindirik Kutu %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 22.12.2022 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-İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif veremezler. 
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.   

 14860/1-1 
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6 KISIM 20 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Ankara Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 6 Kısım 20 Kalem Laboratuvar Malzemesi 
kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 07.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
malzeme listesine uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 
tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

Talep Takip No: *BSAS6MMLB2* 
   14900/1-1 
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2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 Kalem Tıbbi Cihaz ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan  edilmiştir.  İhaleye teklif  verecek  olan  firmaların 130,00  TL  

şartname  bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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 yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 09/12/2022 Cuma Günü, en geç saat 12:00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

5- 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. 

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No : 2022/1292298 

 14933/1-1 
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15 KALEM TIBBİ EĞİTİM MAKETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 15 Kalem Tıbbi Eğitim Maketleri ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan  edilmiştir.  İhaleye teklif  verecek  olan  firmaların 130,00  TL  

şartname  bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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 yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 13/12/2022 Salı Günü, en geç saat 12:00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

5- 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. 

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No: 2022/ 1307999 

 14934/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan 

protokoller ve Bakanlık Olur'ları doğrultusunda satış yetkisi Belediyemize verilen, mülkiyeti 
Maliye Hazinesinin satış yetkisi Belediyemize ait ve Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede 
ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli, 
geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince 
Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer 
giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek ) mülkiyet satışı yapılacaktır. 

1-İhale 29.12.2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının B-
Blok 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce 
yapılacaktır. 

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 
11.00’e kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14. katında bulunan 
EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir 
ve alınabilir. 

3-İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde 
aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname 
hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde 
aranacak bilgi ve belgeler; 

a-İmzalı Teklif Mektubu 
b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı ) 
c-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.) 
d-Şartname Alındı Makbuzu ( Aslı ) 
e-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat 

Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde 
geçen değerler  

f- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, 
ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter 
tasdikli vekaletname, kimlik belgesi, 

g-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden 
veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket 
yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet 
ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, 

h-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; 
resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı 
Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, 
kimlik belgesi, 

4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00.-TL ( BeşyüzTürkLirası) karşılığında 
şartname almak zorundadırlar. 

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir 

şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 
7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste 

bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 
verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak 
gecikmeler dikkate alınmaz. 

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. 
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İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR 

Sıra 

No 
İlçesi Mahallesi 

Ada/ 

Parsel 
Nitelik 

Bulunduğu 

Kat 

Bağımsız 

Bölüm 

Numarası 

Mülkiyet 
Net Alanı 

(m² ) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

1 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33014/5 
MESKEN 

(1+1) 
ZEMİN 4 ABB 55 m² ₺520.000,00 ₺15.600,00 

2 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33016/1 
MESKEN 

(1+1) 
ZEMİN 4 ABB 55 m² ₺290.000,00 ₺8.700,00 

3 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33016/2 
MESKEN 

(1+1) 
2 9 ABB 55 m² ₺390.000,00 ₺11.700,00 

4 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33024/7 
MESKEN 

(2+1) 
4 10 ABB 70 m² ₺470.000,00 ₺14.100,00 

5 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33026/3 
MESKEN 

(2+1) 
ZEMİN 2 ABB 70 m² ₺850.000,00 ₺25.500,00 

6 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33038/1 
MESKEN 

(2+1) 
4 10 ABB 70 m² ₺1.000.000,00 ₺30.000,00 

7 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33038/2 
MESKEN 

(2+1) 
1 4 ABB 70 m² ₺920.000,00 ₺27.600,00 

8 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33038/2 
MESKEN 

(2+1) 
4 9 ABB 70 m² ₺920.000,00 ₺27.600,00 

S. 

No 
İlçesi Mahallesi Ada Nitelik Alanı (m2) Hisse   

Plan 

Kullanımı 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

9 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33004/5 ARSA 872,00 TAM ABB 
KONUT+ 

TİCARET 
₺8.720.000,00 ₺261.600,00 

10 KEÇİÖREN BAĞLARBAŞI 33016/7 ARSA 508,00 TAM ABB 
KONUT+ 

TİCARET 
₺5.080.000,00 ₺152.400,00 

11 MAMAK İMRAHOR 52001/7 ARSA 2735,37 TAM 
MALİYE 

HAZİNESİ 
TİCARET ₺19.147.590,00 ₺574.427,70 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr 

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

BİRİM : 
EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

ADRES : 
EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 

YENİMAHALLE/ANKARA 

TELEFON : 0 312 507 25 69 – 0 312 507 16 15 

FAX : 0 312 507 26 11 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parseli, takdir edilen 

(muhammen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 

maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan 

giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek ) mülkiyet satışı 

yapılacaktır. 

1-İhale 22.12.2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının B-

Blok 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce 

yapılacaktır. 

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 

11.00’e kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan 

EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir 

ve alınabilir. 

3-İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde 

aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname 

hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde 

aranacak bilgi ve belgeler; 

a-İmzalı Teklif Mektubu 

b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı ) 

c-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.) 

d-Şartname Alındı Makbuzu ( Aslı ) 

e-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat 

Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

geçen değerler  

f- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, 

ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter 

tasdikli vekaletname, kimlik belgesi, 

g-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden 

veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket 

yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet 

ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, 

h-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; 

resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı 

Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

kimlik belgesi, 
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4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00.-TL ( BeşyüzTürkLirası) karşılığında 

şartname almak zorundadırlar. 

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir 

şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste 

bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak 

gecikmeler dikkate alınmaz. 

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. 

İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR 

S. 

No 
İlçesi Mahallesi Ada Parsel 

Alanı 

(m2) 
Hisse Mülkiyet 

Plan 

Kullanımı 
Emsal  Yükseklik 

Muhammen  

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

1 Çubuk Yazır 190799 3 4,990.00 Tam ABB Sanayi Alanı 1,50 *Serbest ₺4.491.000,00 ₺134.730,00 

2 Çubuk Yazır 190799 4 5,662.65 Tam ABB Sanayi Alanı 1,50 *Serbest ₺5.096.000,00 ₺152.880,00 

3 Çubuk Yazır 190799 5 5,478.12 Tam ABB Sanayi Alanı 1,50 *Serbest ₺4.930.000,00 ₺147.900,00 

4 Çubuk Yazır 190799 6 5,053.35 Tam ABB Sanayi Alanı 1,50 *Serbest ₺4.548.000,00 ₺136.440,00 

5 Çubuk Yazır 190800 3 4,990.00 Tam ABB Sanayi Alanı 1,50 *Serbest ₺4.491.000,00 ₺137.730,00 

6 Çubuk Yazır 190800 4 5,016.00 Tam ABB Sanayi Alanı 1,50 *Serbest ₺4.514.000,00 ₺135.420,00 

7 Çubuk Yazır 190800 5 7,635.33 Tam ABB Sanayi Alanı 1,50 *Serbest ₺6.871.797,00 ₺206.154,00 

8 Keçiören Şenyuva 90751 12 1,412.53 Tam ABB Konut Alanı 2,00 10 Kat ₺12.006.505,00 ₺360.195,00 

9 Pursaklar Saray 98144 6 6,401.90 Tam ABB Konut Alanı 1,40 15 Kat ₺12.803.800,00 ₺384.114,00 

10 Pursaklar Saray 98149 3 6,398.77 Tam ABB Konut Alanı 1,40 21 Kat ₺15.996.925,00 ₺479.908,00 

11 Pursaklar Saray 98168 4 7,136.37 Tam ABB Konut Alanı 1,40 14 Kat ₺16.056.832,50 ₺481.705,00 

*7221 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen 3194 sayılı Kanunun 8. maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr. 

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

BİRİM : 
EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

ADRES : 
EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 

YENİMAHALLE/ANKARA 

TELEFON : 0 312 507 25 69 – 0 312 507 16 15 

FAX : 0 312 507 26 11 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 
Ankara İli Çankaya İlçesi Anıttepe Mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, 

parsel numarası belirtilen Kagir Apartman ve Arsası mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın; 2886 
sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan 
diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir. 

1- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak 
üzerinde No: 14’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN 
huzurunda yapılacaktır. 

2- Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 5. Katta bulunan Emlak ve 
İstimlak ve Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 13 Aralık 2022 saat 
16:00’ya kadar yatırılacaktır. 

3- İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. İsteklinin gerçek kişi olması 
halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması gerçek kişinin 
yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap 
edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık 
sözleşmelerinin ibrazı, 

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen 
faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin 
sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir 
noterden tasdikli vekâletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. 

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, 
temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin 
verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri 
gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek 
kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de 
şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, 

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, 
federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette 
bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, 
dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması 
hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon 
veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

 
Sıra 

No: 
Mahalle 

Ada 

Parsel 

Hisse 

Oranı 
Cinsi Kat Adeti 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici 

Teminat TL 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Anıttepe 5472-9 TAM 

Kagir 

Apartman 

ve Arsası 

2 Bodrum + Zemin + 7 Kat 
39.950.000,00-TL 

+ 18 (KDV) 
1.200.000,00-TL 14.12.2022 16:25 

 14693/1-1 
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IV. GRUP KÜÇÜK ALAN MADEN SAHALARI, MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT 
SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Küçük alan ihale ilanı  
6592 sayılı Kanun’la Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince, ruhsat sahaları arasında kalan 
Tekirdağ ili, ER:3439682 (IV. Grup) ve Şırnak ili, ER:3328025 (IV. Grup) sayılı küçük alan 
maden sahaları, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanunu’nun 30 ncu maddesine 
göre ihale edilecektir.  

1- Küçük alan olarak belirlenen sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 
bilgileri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alana 
mücavir ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on 
beş gün önceden ilan edilecektir.  

2- Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı 22.12.2022 tarih ve 09:00-
09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü; Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe 
Yenimahalle/ANKARA adresindeki Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale 
Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. İhale teminat miktarının her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. 

5- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilecektir.  

7- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, 
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve 
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 
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TAŞINMAZLAR ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI  
YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

Düzce Belediye Başkanlığından: 
1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: 
Düzce Belediyesi mülkiyetinde bulunan Beslenbey Mahallesi 121 ada 5 parsel, 123 ada       

7 parsel, 127 ada 2 parsel, 1627 ada 1 parsel, 3242 ada 1 parsel, 3243 ada 1 parsel, 3244 ada              
1 parseller üzerine avan projesine göre, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle satılması işi 

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: 
İhale Dokümanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu 

Caddesi No: 1 Merkez DÜZCE adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 2.000-₺ (İki Bin Türk Lirası) 
karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı 
ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
Cedidiye Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 1 adresindeki belediye binasında bulunan 

Encümen Toplantı Salonunda 13/12/2022 tarih ve Saat: 15:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 37. maddesi (Kapalı Teklif Usulü) gereğince Belediye Encümenince (İhale 
Komisyonunca) yapılacaktır. 

4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 
Muhammen Bedel: 145.590.000,00.-TL (Yüz Kırk Beş Milyon Beş Yüz Doksan Bin Türk 

Lirası) dır. Bu İhale istekliler idareye verecekleri Arsa Satışı Karşılığı İDARE Payı Gelir Oranı 
(ASKİPGO) olarak % 28 (Yirmi Sekiz) oranı karşılığından az olmamalıdır. İşin geçici teminatı bu 
tutarının %3’ü olan 4.367.700,00-TL (Dört Milyon Üç Yüz Altmış Yedi Bin Yedi Yüz Türk 
Lirası) dır. 

5- Tekliflerin hangi tarihe kadar nereye verileceği: 
Cedidiye Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 1 adresindeki belediye binasında bulunan Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görevli Zafer YILDIRIM’a en geç (13/12/2022) saat 14:00’e kadar teslim 
edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 
komisyon başkanlığının adresi (Düzce Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Cedidiye 
Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 1 DÜZCE) ile hangi işe ait olduğu (Düzce Belediyesi 
mülkiyetinde bulunan Beslanbey Mahallesindeki Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı 
Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması İşi), isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık 
adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de yukarıdaki fıkrada belirtilen sürede 
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmez. 

6- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu: 
6.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
6.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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6.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri: 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

6.1.c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu, 
6.1.ç) Usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Düzce Belediye Başkanlığının T.C. Halk Bankası Düzce Şubesi TR 23 0001 2009 
3270 0007 0000 03 İban no’lu hesabına yatırılması ve geçici teminat makbuzları/mektupları, 

6.1.d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküsü/beyannamesi, 

6.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

6.1.f) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan 
alınmış şartnamenin 7.8. c maddesinde yer alan tek sözleşmeye dayalı 11.06.2011 tarih ve 27961 
sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı 
(Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş 
ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir. 

6.1.g) Kesinleşmiş Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığını gösteren belge (ihale tarihinden 
en fazla 5 gün önce alınmış olması gerekir.) 

6.1.ğ) İhale ilan tarihinden 90 gün öncesinde bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri 
çerçevesinde en az 1 adet mimar, 2 adet inşaat mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet 
Elektrik Mühendisi ve 1 adet peyzaj mimarı bulunduğunu gösterir belge, 

6.1.h) İhale tarihinden 90 gün öncesinde bünyesinde bulunan 1 adet beton santralı beton 
santralinin özellerini gösteren kapasite raporunu aslı, 1 adet ekskavatör, 3 adet beko loder, 1 adet 
beton pompası, 4 adet beton mikserinin noterce onaylanmış ruhsat fotokopileri 

6.1.ı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz, 
6.1.i) Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alınmış Genel 

Müdür teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamının 40.000.000.-TL 
(Kırk Milyon Türk Lirası), kullanılmamış kredilerinin de yine kullanılabilir 40.000.000.-TL (Kırk 
Milyon Türk Lirası) olması, 

6.1.j) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının 
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci Mali Müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış 
nüshalarını verecektir. Toplam cironun 75.000.000,00.-TL (Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası) 
olması gerekmektedir. Bir önceki yılın gelir tablosunun yeterli kriteri sağlayamaması halinde iki 
önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan 
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına 
bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin 
yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

İlan olunur. 14726/1-1 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

8 ADET YEME-İÇME (DÜKKAN) MEKANI 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi 13835 ada 2 parseldeki Recep Tayyip ERDOĞAN 

Millet Bahçesi içerisinde bulunan 8 adet yeme-içme (dükkan) mekanı, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 10 yıllığına 
kiraya verilecektir. 

1- İhale 13/12/2022 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır) 

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde 
imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı 
halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) 

ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. 
d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 
f-Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
g-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 
gerekmektedir.) 

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 13/12/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Kapı No M2 10 Yıllık 
Muhammen Bedel TL 

Geçici Teminat 
TL Açıklama 

46 225+400=625 11.500.000,00-TL 345.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı 
(Dükkan) 

46-A 225+150=375 9.500.000,00-TL 285.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı 
(Dükkan) 

46-B 225+150=375 9.500.000,00-TL 285.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı 
(Dükkan) 

46-C 225+400=625 11.500.000,00-TL 345.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı 
(Dükkan) 

54 225+400=625 11.500.000,00-TL 345.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı 
(Dükkan) 

54-A 225+150=375 9.500.000,00-TL 285.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı 
(Dükkan) 

54-B 225+150=375 9.500.000,00-TL 285.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı 
(Dükkan) 

54-C 225+400=625 11.500.000,00-TL 345.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı 
(Dükkan) 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 14790/1-1 
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TAŞINMAZ HİSSESİ SATILACAKTIR 
Manisa İli Turgutlu Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine Ait Hisse Satış İşi İhale Edilecektir. 
1- İHALENİN KONUSU 
Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3121 ada 6 parselde 

kayıtlı 15.570,86 m² miktarındaki taşınmazda bulunan Turgutlu Belediyesine ait 405757/778543 
hisseye tekabül eden 8.115,14 m² miktarındaki Belediye hissesi satılacaktır. 

2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT 
İhaleye konu Belediye hissesinin toplam muhammen bedeli 10.550.000,00- TL 

(onmilyonbeşyüzellibin lira) olup, ihaleye katılabilmek için muhammen bedelin en az % 3’ ü olan 
316.500,00-TL (üçyüzonaltıbinbeşyüzlira) Geçici teminat verilecektir. 

3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı 

Teklif Usulü Arttırma ihalesi sureti ile yapılacaktır. 
4- İSTENİLEN BELGELER 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 13/12/2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen 

Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. 
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne 13/12/2022 Salı günü saat 13.45’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İHALE ŞARTNAMESİ 
İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri içersin de Mali Hizmetler Müdürlüğünde 

incelenebilir. Şartname 250.00-TL bedel karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın 
alınabilir. 

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Hukuk İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
7- UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ 
Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 
 14552/1-1 
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1 ADET TURİSTİK AMAÇLI MAĞAZA 25 (YİRMİBEŞ) YIL SÜREYLE KİRAYA 

VERİLECEKTİR 

Nevşehir İli Uçhisar Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir. 

İHALE KONUSU OLAN İŞİN 

NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI : Nevşehir İli, Merkez Uçhisar Kasabası, Tekelli 

Mahalle Atatürk Bulvarı No: 60 (261 ada 20 

parselde bulunan) adresindeki 1 adet turistik amaçlı 

mağaza 25 (yirmibeş) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN 

NEREDEN VE HANGİ 

ŞARTLARLA ALINACAĞI : İhale şartnamesi ve ekleri Uçhisar Belediye 

Başkanlığı Hizmet Binası Aşağı Mahalle Değirmenci 

Salih Efendi Sokak No: 2 UÇHİSAR/NEVŞEHİR 

adresinde görülebilir ve 250,00 TL (İkiyüzelli Türk 

Lirası)ücret karşılığı alınabilir. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER : Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı 

Salonu Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi 

Sokak No: 2 Uçhisar Kasabası/NEVŞEHİR 

İHALE TARİHİ : 15 ARALIK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ 

İHALE SAATİ : 11:00 

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif 

Açık Arttırma Usulü 

TAŞINMAZIN AYLIK  

MUAMMEN KİRA BEDELİ :   80.000,00 TL (Seksen Bin Türk Lirası) Kdv Hariç 

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 720.000,00 TL (Yedi Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) 

GEÇİCİ TEMİNATIN  

NEREYE YATIRILACAĞI : Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen 

teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler 

tarafından Uçhisar Belediyesi veznesine veya 

Belediyemizin T.C Ziraat Bankası Nevşehir şubesi 

nezdinde bulunan TR71 0001 0000 2830 3307 3250 

02 numaralı hesap numarasına yatırılması zorunludur. 

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER: 

1- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı. 

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
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a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar 

Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya sanayi 

Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

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

3- İmza Sirküleri vermesi 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden 
tasdikli sureti 

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

4- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
gerekir. 

5- İsteklilerinin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları kuruluş ile 
yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

6- Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli) 
7- Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi 
8- İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit 

dahili banka teminat mektubu 
9- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz 
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
11- Şartnamenin 13.maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif vermesi. 
12- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise 

bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir. 

13- Belediye Tahsilat servisinden alınacak Uçhisar Belediyesine herhangi bir borcu 
olmadığına dair belge 

Teklifler 15/12/2022 Perşembe günü Saat:11:00 e kadar Uçhisar Belediye Başkanlığı 
Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak No:2 UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde bulunan 
İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi Gereğince İlan Olunur. 

 14820/1-1 
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SEKSİYON İZOLATÖRÜ (IS) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1296424 
İşin Adı : 2 Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğüne 

Seksiyon İzolatörü (Is) Alım İşi(Mal Alımı) 
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 520 8741-520 8771 - 312 520 8949 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
 görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM MALZEME ALIM İŞİ 
b) Teslim [yeri / yerleri] : TCDD 2. Bölge Bakım Servis Müdürlüğü EST 

Malzeme Deposu (Teknik şartnamede belirtilmiştir). 
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalanmasına müteakip 150 (yüzelli) 

takvim günü içerisinde malzemeler 2. Bölge EST 
Malzeme Deposuna teslim edilecektir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / 
ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 13.12.2022 - 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
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 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 13.12.2022 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 1.000,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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. 
   14791/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satılacaktır. 
1. İdarenin 
a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.111 

45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 
    Fax: 612 20 13 – 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2. İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

İ h a l e n i n- N i t e l i ğ i- T ü r ü Dosya No 
İhale 

Tarih - 
Saati 

Teslim 
Süresi 

1 

 a) MUHTELİF İŞ MAKİNASI YEDEĞİ (83 KALEM) 
 1- ELEKTİRİKLİ SHOVEL EKSKAVATÖR P&H   
 2- DİZEL MOTOR YEDEKLERİ CUMMİNİS   
 3- DİZEL MOTOR YEDEKLERİ KOMATSU   
 4- DİZEL MOTOR YEDEKLERİ CATERPİLLER 2 KALEM 

 
 b) MUHTELİF DEKLASE MALZEME (30 KALEM)  hizmet dışı malzeme satışı 

2022-1323 
20.12.2022- 

10.00 
30 

Gün 

 
b) Teslim alınacağı yer : ELİ Müdürlüğü Stokları 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 
3. İhalenin Yapılacağı Yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 
4. İhale Dokümanı Bedeli :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye 
katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
7. Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 
8. İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlarla tabi değildir. 

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 
10. Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 
   14807/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden: 

Adresi : Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mahallesi 

Ankara Yolu Caddesi No:286 16330 Yıldırım/BURSA 

Telefon ve Faks Numarası : 0 224 281 60 00  - 0 224 281 60 90 

Elektronik Posta Adresi :  bol14@kgm.gov.tr 

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 

sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma 

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu 

taşınmazlara ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 14.Bölge 

Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No: 286 16330 

Yıldırım/BURSA 

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 550,00 TRY (Beşyüzelli Türk Lirası) (İhale 

Doküman Bedeli Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğünün Ziraat 

Bankası Bursa Şubesi TR 56 000 1 0000 6037 2190 5050 02 İBAN Nolu hesabına yatırılacaktır.) 

Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın 

hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut 

durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) 

imar, iskân, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 

sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 

bulunmayacaktır.” 

İşin Adı Tahmini Bedeli TL 
Geçici Teminatı 

TL 
İhale Gün ve 

Saati 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy 

Mahallesi sınırları içerisinde 

bulunan imar uygulaması sonucu 

oluşan 6916 ada 4 parsel numaralı 

4.889,04 m² yüzölçümlü taşınmazın 

idaremiz adına kayıtlı 1.620,94 

m²’lik hissenin satılması 

8.104.700,00 TL 243.141,00 TL 
13.12.2022 

Salı günü 

Saat: 10:00 

1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif 

verecekleri ihale için; 

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 
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b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden), 

c- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 

gazetesi, 

d- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

e- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 

şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 

belirtilmelidir. Bu tarih, 28.02.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

g- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

h- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a, b, c, d, e, f, g, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun 

ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir.) 

i- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı) 

2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık 

adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ 

ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte 

ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret 

unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine 

kadar, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: 286 16330 

Yıldırım/BURSA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek 

teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3. İhale ile ilgili giderler ( Teklif bedeli üzerinden %8 KDV ile 0,00948 oranında damga 

vergisi, 0,00569 karar damga vergisi ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan 

istekliye aittir. 

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 

 14887/1-1 
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1(A) GRUBU TÜVENAN KUM-ÇAKIL MALZEMENİN SATIŞ İHALESİ 
YAPILACAKTIR 

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
İHALENİN KONUSU: İlimiz Konyaaltı İlçesi Boğaçayı deresinde aşağıda koordinatları 

ve miktarı belirtilmiş alanda bulunan 1(a) grubu tüvenan kum-çakıl malzemenin 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı ve 240 gün içerisinde 
bulunduğu yerden alınması işidir. 

Madde 1- Söz konusu ihale Muratpaşa İlçesi Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı Üzeri 
Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda 21.12.2022 
tarihinde saat 10:00 ’da gerçekleştirilecektir. 

İl İlçe Mevkii Miktar (Ton) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) 

Antalya Konyaaltı 
Boğaçayı 

(Çandır Deresi) 
1.204.415,03 28.376.018,11+KDV 851.280,54 TL. 

Madde 2- İhaleyi kazanan gerçek ve tüzel kişi ek olarak ihale bedelinin %5 oranında 
devlet hakkı ödeyecektir. 

Madde 3- Şartname ve ekleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal 
Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ihale 
için 1.000,00 TL şartname bedeli ödenerek alınabilir 

Madde 4- 1(a) grubu kum-çakıl malzeme alınacak alan temsili koordinatları [ITRF-96 
(30°/3°)] 

Nokta Y X Nokta Y X 
1 549094 4081200 4 549590 4081084 
2 549773 4081222 5 549367 4081113 
3 549809 4080940 6 549088 4081158 

Madde 5- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır 
Gerçek Kişiler; 
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti 
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge, 
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 
d) Onaylı İmza Sirküleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname  
g) Şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat 

mektubu. 
h) İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 TL’lik banka makbuzu 
Tüzel Kişiler; 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi,  
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı) 
c) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi, 
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d) Şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat 
mektubu. 

e) Her sayfası imzalanmış olan Şartname  
f) İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 TL’lik banka makbuzu 
Madde 6- İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. 
Madde 7- Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon 

başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Postayla 
yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun 
hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna 
ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu 
sorumlu değildir.  

Madde 8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre, İhale Komisyonu 
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

     14753/1-1 
—— • —— 

PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022-1301805 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi 
Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 
03040 –MERKEZ/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 
1- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı : Plastik Dübel - 70.000 Adet 
2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3- Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 14.12.2022 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 
AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 
no.lu hesabına KDV dâhil 1.000,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
   14811/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 
Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 1 Adet 

Taşınmaz İhale Yöntemiyle Satılacaktır. 
1- Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi İstasyon 

Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, imar planında akaryakıt tesis alanına isabet eden, 1.844,34 m² 
yüzölçümlü, 12569 ada 8 parsel numaralı taşınmazın 1.335,52 m²’sine isabet eden TCDD hissesi 
satılacaktır.  

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle, 
04.01.2023 günü saat 14:00 da, TCDD. 4. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı 
salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, 
pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2- Geçici teminat miktarı 500.000,00 TL olarak belirlenmiştir.  
3- Teklifler, ihalenin yapılacağı gün olan 04.01.2023 günü saat 14:00 a, kadar TCDD 4. 

Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı; Kamu İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5- İhale dokümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 0072 9347 8674 nolu iban 
numaralı hesabına 2.000,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça 
belirtildiği dekont karşılığında, Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

 14721/1-1 
—— • —— 

BOTAŞ CEYHAN TERMİNALİ BERTH 3 VE 4 İSKELESİ İNŞAAT VE MEKANİK 
İŞLERİN PROJELENDİRME HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 
1. İKN NO: 2022/ 1304588 
2. Botaş Ceyhan Terminali Berth 3 ve 4 İskelesi İnşaat ve Mekanik İşlerin  Projelendirme 

Hizmet Alım işi Temini yapılacaktır. 
3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 06 Aralık 2022 Salı günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan 
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g 
/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 14819/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14962/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14955/1-1 

  

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14956/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14922/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Bakırköy 5. İcra Müdürlüğünün 2006/9281 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 14805/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Balaban, Eğitim, Sağlık, Çevre ve Kültür Vakfı (Balaban Vakfı). 
VAKFEDENLER : Ayşe TEMİZ, Nilay ARDA, Ahmet ODABAŞI, Mecit Eren 

KAYALI, Mustafa DEDEAĞAÇ.  
VAKFIN İKAMETGÂHI : Edirne. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Uzunköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.11.2022 tarihinde kesinleşen 12.10.2022 
tarih ve E:2022/182, K:2022/231 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Balaban Köyünün tarihsel ve güncel değerlerini toplumsal ve 
ekonomik temelleriyle ortaya koymak, bunları geliştirmeye ve tanıtmaya yönelik çalışmalar 
yapmak, başta kültürel ve ekonomik olmak üzere çevre, sağlık, eğitim, sanat ve bilim alanlarda 
çalışmaları yapmak ve yaptırmak, yurttaşlar arasında toplumsal kimliğe bağlı paylaşım, 
yardımlaşma ve dayanışma, değer duygu ve düşüncelerini geliştirmeye katkıda bulunmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI : 90.000 TL (DoksanbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Ayşe TEMİZ, Nilay ARDA, Ahmet ODABAŞI, Mecit Eren 

KAYALI, Mustafa DEDEAĞAÇ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Balaban Köy Kalkınma Kooperatifine devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 14772/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Artuklu İlim ve Medeniyet Vakfı. 
VAKFEDENLER: Talip ALP. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/11/2022 tarihinde kesinleşen, 
06/10/2022 tarihli ve E: 2022/257, K: 2022/470 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakfımızın gayesi ilhamını yaptığı çalışmalarla insanlık tarihin en 
büyük aydınlanmasını gerçekleştirmiş, büyük bilim ve düşünce insanlarımızdan motivasyonunu 
muasır teknik gelişmelerin sağladığı imkanlarla toplumumuzun bir bilim ve bilinç toplumuna 
yeniden yükselişi heyecanından alan, kendine, memleketine, talebelerine, insanlığa ve mahlukata 
merhameti eğitimin odağına almış, gördüğü yanlışları düzeltme mesuliyetini üzerine almış ve 
bulunduğu her yerde erdemli hareketi arayan, memleketimizin maarif davasına adanmış idealist 
münevver ve muallimler yetiştirmek, talebelerimizin talim ve terbiyesine hizmet etmek ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçların gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL. (YüzbinTürkLirası) 
YÖNETİM KURULU: Talip ALP. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların, aynı gayedeki hangi vakfa veya kuruma devredileceğinin 
tespitinde karar nisabı, Mütevelli Heyeti üye tam sayısının (2/3) üçte ikisidir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    14792/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci 
maddesi uyarınca; 2021 ve 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan 
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS 
puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun 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 aday 
arasından, Bakanlığımız tarafından 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü 
sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 
Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr 
adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
Sıra Pozisyon Kişi Sayısı Ücret 

1 
Kıdemli Veri Tabanı 

Yöneticisi 
1 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar,  
Tam Zamanlı 

2 
Kıdemli Sistem 
Çözüm Mimarı 

1 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar,  

Tam Zamanlı 

3 
Kıdemli Yazılım 
Uzmanı (JAVA) 

1 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar,  

Tam Zamanlı 

4 
Kıdemli Önyüz 

(Front-End) 
Geliştirme Uzmanı 

1 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar,  

Tam Zamanlı 

5 
Yazılım Önyüz 

(Front-End) 
Geliştirme Uzmanı 

2 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar,  

Tam Zamanlı 

6 
Yazılım Geliştirme 

Uzmanı (JAVA) 
1 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar,  
Tam Zamanlı 

7 
Yazılım Geliştirme 

Uzmanı 
3 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar,  
Tam Zamanlı 

Toplam 10  
 

SINAV TAKVİMİ 
İnternet Başvuru Tarihleri 19 - 23 Aralık 2022 
Sınava Girecek Adayların İlanı 13 Ocak 2023 
Sözlü/Uygulamalı Sınav Tarihleri 23 - 27 Ocak 2023 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel Şartlar İçin) 
Telefon: 0 (312) 296 94 49  
Personel Genel Müdürlüğü 
Telefon: 0 (312) 413 38 13 - 0 (312) 413 28 40 
 14722/1-1 
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Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve 
ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  
1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir) 
2- Özgeçmiş. 
3- Öğrenim Belgeleri. 
4- Yayın Listesi. 
5- Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire 

Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan 
alacaktır) 

6- Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun 
doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir) 

7- Nüfus cüzdan fotokopisini. 
8- Fotoğraf. (2 adet) 
9- Bilimsel çalışma ve yayın dosyası. 
GENEL AÇIKLAMALAR 
1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web 

sayfasından ulaşılabilmektedir.  
2- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru 

dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı 
basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.  

3- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.  

4- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu 
bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir. 

5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.  

6- Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen 
kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 

7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına 
sahiptir. 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 
1- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın 

yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür. 
2- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte 
şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada 
meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
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İ.No BİRİM BÖLÜM/PROGRAM UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA 

1 
MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
ELEKTRONİK 

DOÇENT 1 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim 
alanında doçent unvanı almış olup 
uydu görüntüleri, derin öğrenme ve 
makine öğrenme konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

2 
HASANKEYF 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

OTEL LOKANTA VE 
İKRAM HİZMETLERİ 

AŞÇILIK 
DOÇENT 3 1 

Turizm alanında doçent unvanını 
almış olup profesyonel mutfak 
yönetimi, yöresel mutfaklar, restoran 
endüstrisinde trendler ve restoran 
müşterileri konularında çalışmaları 
olmak. 

3 
FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI 

ESKİ TÜRK DİLİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Türk Dili programında doktora 
yapmış olup 14. yüzyıl Harezm 
Türkçesi kırk hadis metninde 
bağdaşıklık ve tutarlılık konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

4 
DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER 
RESTORATİF DİŞ 

TEDAVİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
5 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup 
Restoratif Diş Tedavisi alanında 
uzmanlık yapmış olmak. Diş 
hekimlerinin covid-19 pandemi 
sonrası rubber-dam kullanım 
sıklığının değerlendirilmesi 
konusunda çalışma yapmış olmak 

5 
DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER  
AĞIZ DİŞ VE ÇENE 

CERRAHİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında 
uzmanlık yapmış olmak. Ozon ile ilgili 
çalışma yapmış olmak 

6 
İSLAMİ İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 
BİLİMLERİ 

ARAP DİLİ VE 
BELAGATI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Arap Dili ve Belagatı alanında yüksek 
lisans ve doktora yapmış olup 
Emeviler dönemi hitabet ve şiir 
sanatındaki dini konular ile dil 
bilgisinde şiiri delil olarak kullanmak 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

7 
İSLAMİ İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 
BİLİMLERİ 

HADİS 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Hadis alanında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olup Tabiunun ve 
Ashabın Hz. Peygamber'den 
rivayetleri ile dört fıkhi mezhep 
aliminin munkatı hadislere yaklaşımı 
konularında çalışmaları olmak. 

8 
MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ 

KONSTRÜKSİYON VE 
İMALAT 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Makine Mühendisliğinde doktora 
yapmış olmak. Plazma sprey, tel ark 
katmanlı imalat ve kriyojenik ısıl 
işlem konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

    14845/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

22.11.2022 tarihli ve 32021 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Sözleşmeli Personel Alım İlanımızın:  

1-Başvuru No: 6 ve Başvuru No: 7 ’de yer alan Mühendis unvanı ile Başvuru No: 8 ve 
Başvuru No: 9 ’da yer alan Mimar unvanı için “Aranan Nitelikleri” aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

2-Aranan Şartlar bölümünde yer alan yaş şartı, “Son başvuru tarihi itibariyle kırk (40) 
yaşını doldurmamış olmak” şeklinde düzeltilmiştir. 

İLAN 
NO 

UNVANI 

MEZUNİYET 
DURUMU/ 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ADEDİ ARANAN NİTELİKLERİ 

Başvuru 
No:6 

Mühendis 
Lisans 

P3 
2 

*  Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği 
lisans programından mezun olmak. 

*  Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili 
sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 

*  Tercihen MagiCad, İzoder, CarrierHub ya da Revit 
programlarını kullanmış olmak. 

*  En az 1 yıl (proje ya da şantiye) iş tecrübesine sahip 
olmak. 

*  Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip 
olmak. 

Başvuru 
No:7 

Mühendis 
Lisans 

P3 
1 

*  Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Mühendisliği, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

*  Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili 
sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 

*  En az 1 yıl (tercihen şantiye) iş tecrübesine sahip olmak. 
*  Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip 

olmak. 

Başvuru 
No:8 

Mimar 
Lisans 

P3 
1 

*  Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans 
programından mezun olmak. 

*  Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili 
sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 

*  En az 1 yıl (tercihen şantiye) iş tecrübesine sahip olmak. 
*  Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak. 
*  Tercihen Revit, SketchUp, ya da 3Ds programları ile 

ilgili sertifikaya sahip olmak. (ya da hakim olmak) 

Başvuru 
No:9 

Mimar 
Lisans 

P3 
1 

*  Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans 
programından mezun olmak. 

*  Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili 
sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 

*  En az 1 yıl restorasyon şantiyesi iş tecrübesine sahip 
olmak. 

*  Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip 
olmak. 

İlanen Duyurulur. 
 14921/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Adayların 01/12/2022 - 15/12/2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 
Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok No:3 Başakşehir / İstanbul 
SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 01.12.2022 
Son Başvuru Tarihi : 15.12.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.12.2022 
Giriş Sınav Tarihi : 19.12.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.12.2022 

Sıra Fakülte Bölüm / Anabilim Dalı Unvan Kadro 
Sayısı Aranan Nitelikler 

1 İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Araştırma 
Görevlisi 1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans 
mezunu olmak. Aynı alanda yüksek lisans yapıyor 
olmak. İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak (en az 80 
puan). 

2 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri / 
İslam Hukuku 

Araştırma 
Görevlisi 1 

İlahiyat lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri 
alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak ve 
aynı alanda doktora yapıyor olmak. Arapça dil 
yeterliliğine sahip olmak (en az 80 puan). İngilizce dil 
yeterliliğine sahip olmak (en az 70 puan). 

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 
(www.ihu.edu.tr) yayınlanacak olup, bu ilan aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER: 
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.ihu.edu.tr/tr/formlar) 
2. YÖK formatlı özgeçmiş 
3. 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
4. Kimlik fotokopisi 
5. Lisans ve yüksek lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti) 
6. Yurt dışından alınmış olan diplomalar için diploma denklik belgesi 
7. Lisans, yüksek lisans ve doktora transkripti (aslı veya noter onaylı sureti) 
8. ALES sonuç belgesi (en az 70 puan ) veya ALES muafiyeti için görev yapılan 

yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi/ atama olur yazısı 
9. YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge 
10. Lisansüstü öğrenimine dair öğrenci belgesi, 
11. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca akademik personel adayı 

açık rıza metni (KVKK Formu) 
12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi 
13. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.) 
 14884/1/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü Bölüm / Anabilim 
Dalı Kadro Unvanı Kadro 

Sayısı Aranan Nitelikler 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi İktisat Profesör 1 

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında doçentliğini 
almış olmak. Ekonomik büyüme, gelir dağılımı ve uluslararası 
ticaret konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Kimlik fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli sicil belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Varsa Prof. Atama Yazıları 
- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik 

Belgesi 
- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge – İngilizce 
Açıklama: 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) takım dosya (bilimsel eserlerinden 

oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://hr.ihu.edu.tr/tr/aydinlatma-metni 
linki üzerinden ulaşılabilmektedir.) 

- * 18.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 01.12.2022 
Son Başvuru Tarihi : 15.12.2022 
 14884/2/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 31.ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek 
Yüksekokulumuzun web sayfası www.issb.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde 
Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahırkapı Feneri Yanı 
Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır. 

YÜKSEKOKUL PROGRAM ARANILAN ŞARTLAR KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve 
uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek 
kaydıyla Cerrahi Hemşireliği alanında en az iki (2) yıl 

deneyim sahibi olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi Hemşirelik lisans mezunu olmak ve alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 2 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 
Aşçılık* 

Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak veya lisans eğitimi sonrası 
belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş (5) yıl 

deneyim sahibi olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 
Fizyoterapi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak 

ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 
Grafik Tasarımı 

Grafik Tasarımı lisans mezunu olmak, 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans 
eğitimi sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en 

az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Mimari 
Restorasyon 

Mimarlık lisans mezunu olmak, alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans eğitimi 

sonrası belgelendirmek kaydıyla Restorasyon 
alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak. 

2 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 
Optisyenlik 

Tezli yüksek lisans mezunu olmak, lisans eğitimi 
sonrası belgelendirmek kaydıyla Optisyenlik 

alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak. 
1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 
Optisyenlik Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Göz 

Hastalıkları alanında tamamlamış olmak. 1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Saç Bakımı ve 
Güzellik 

Hizmetleri 

Lisans mezunu olmak, lisans eğitimi sonrası 
belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl 

deneyime sahip olmak. 
1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 
Dokümantasyon 

ve Sekreterlik 

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak, 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans 
eğitimi sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en 

az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak. 

1 Öğr. Gör. 
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İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını 
Radyoloji alanında tamamlamış olmak. 2 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını 
Mikrobiyoloji alanında tamamlamış olmak. 1 Öğr. Gör. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 
 Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro 

Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının 
Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.) 

 Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 
 YÖK formatlı güncel Özgeçmiş 
 Ayrıntılı Özgeçmiş 
 Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
 Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
 *Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 

belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 
görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

 Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı) 
 ALES Sonuç Belgesi 
 Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet) 
 SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet) 
 Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge 
• İki (2) adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Çalışma belgesi veya ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi 
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen 

tarihlerde başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son 
başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden 
dolayı süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

*Muafiyet: 
MADDE 14 - (Değişik: RG-14/3/2016-29653) 
(1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş 

hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve 
yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya 
çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında 
merkezi sınav şartı aranmaz. 

* İlanımızda yer alan Aşçılık Programı ve Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 
için yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta 
olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.issb.edu.tr adresinde ilan edilecek 
olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi 
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Birimi, 

Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL adresine 
gönderilecektir. 14785/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) 

fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN EDİLEN POZİSYONLAR VE ARANAN NİTELİKLER 

POZİSYON /  

İLAN NO 

NİTELİK 

KODU* 

ÖZEL 

KOŞUL 

KODU** 

ADET GÖREV YERİ 

Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi 

(Erkek / Bayan) 

 

İlan No: 1001 

3389 
5001-5002- 

5004-5005 
2 

➢ Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı 

ilçelerdeki kampüslerde 

görevlendirilecektir. 

Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi (Erkek) 

 

İlan No: 1002 

2001 
5001-5003- 

5004-5006 
3 

➢ Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı 

ilçelerdeki kampüslerde 

görevlendirilecektir. 

NİTELİK KODU* 
3389- Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve 

Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
2001- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
ÖZEL KOŞUL KODU** 
5001- Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 

rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan 
bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup, bu 
durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile 
belgelendirilmesi gerekmektedir) 

5002- Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 
2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda 
olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmekte olup, bu 
durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile 
belgelendirilmesi gerekmektedir) 

5003- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az bir yıl çalışmış olmak. (Koruma ve 
Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek gerekir) 

5004- Son başvuru tarihi itibariyle silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının 
geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak. 

5005- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak. 
5006- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak. 
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GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.) 

3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, 

ilanın ilk başvuru tarihi itibariyle aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek. 
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
7- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 

1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 
olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 

9- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya 
başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel 
ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak. 

11- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda 
çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

13- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da 
jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

14- Tüm pozisyonlar ilave şart; Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 

15- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; 
a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan 

şartları taşımak, 
b. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak, 
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c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, 
bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde 
dövmesi bulunmamak. 

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin 
merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde 
görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 
üzerinden 01/12/2022 - 15/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-
Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan 
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 
yükleyeceklerdir. 

4. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

5. 1002 nolu ilanda istenilen Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet 
dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi 
altında bulunan ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

6. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki 
yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün 
(e) maddesinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları 
belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf 
formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

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

9. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1- Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda 
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Önlisans 
mezunları için; 2022 KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için; 2022 KPSSP94 (B) grubunun ilgili 
puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle 
ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 4 (dört) katı 
kadar yedek aday belirlenecektir. 

3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kayseri Üniversitesi resmi internet 
sayfasında www.kayseri.edu.tr yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde 
mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik 
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden 
ulaşabilecektir. 

5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip 
olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı 
veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye 
alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 

6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme 
yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel 
yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik 

ve ilan iptali yapılabilir. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  
İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki iletişim 

bilgilerinden ulaşabilir.  
Telefon: 0352 432 38 38 Dâhili: 10605, 10613, e-Posta: personeldb@kayseri.edu.tr 
 14901/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen 
münhal pozisyonlara, toplam 58 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. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. 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, 

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

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

ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR 
A) MİMAR (MMR) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık bölümünden ya 

da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

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 arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): Kütahya (1). 
B) MÜHENDİS (MHDS-1) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alınacaktır. 
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Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, 

Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

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 arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): Aydın (1), Edirne (1), Eskişehir (1), 

Muğla (1). 
C) MÜHENDİS (MHDS-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya 

elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

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 arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (5): Ankara (4), Kütahya (1). 
Ç) MÜHENDİS (MHDS-3) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

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 arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (6): Ankara (3), Kütahya (1), Muğla (1), 

Trabzon (1). 
D) MÜHENDİS (MHDS-4) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 8 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği lisans programından ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

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 arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (8): Adana (1), Ankara (1), Edirne (1), Elazığ 

(1), Gaziantep (1), Kocaeli (1), Konya (1), Van (1). 
E) ŞEHİR PLANCISI (SHRPL) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun 

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

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 arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Aydın (1), Eskişehir (1). 
F) TEKNİKER (TKNKR-1) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 7 sözleşmeli personel alınacaktır. 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi 

programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (7): Ankara (1), Batman (1), Erzurum (1), 

İstanbul (2), Muş (1), Tunceli (1). 
G) TEKNİKER (TKNKR-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Makine programından mezun olmak ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Edirne (1), Muğla (1). 
Ğ) TEKNİKER (TKNKR-3) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, 

Harita Teknikerliği ile Harita ve Kadastro programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 
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3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (5): Balıkesir (1), Bursa (1), İstanbul (1), 

Kocaeli (1), Kütahya (1). 
H) TEKNİKER (TKNKR-4) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 8 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Sahne Işık ve Ses Teknolojisi programından mezun 

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

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (8): İstanbul (8). 
I) TEKNİKER (TKNKR-5) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi programlarından mezun 

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

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul (1). 
İ) TEKNİSYEN (TKNS-1) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik veya Elektronik Teknolojisi 

bölümlerinden mezun olmak, 
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2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): Ankara (2), İstanbul (1). 
J) TEKNİSYEN (TKNS-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mekatronik bölümünden mezun olmak. 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

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

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): İstanbul (1). 
K) TEKNİSYEN (TKNS-3) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümünden 

mezun olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

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

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (2). 
L) MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-1) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hititoloji 

bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
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2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 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 arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır, 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Gaziantep (1), İstanbul (1). 
M) MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih 

bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

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 arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır, 

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

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): İstanbul (1). 
3) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 19.12.2022-02.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır, 
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 
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 adresi üzerinden ilan 

edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 
görüntülenebilecektir. 

7) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi 

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

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

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

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

İlanen duyurulur. 14806/1-1 
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) 
fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN 
KODU 

UNVAN 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ADET ARANILAN NİTELİKLER 

SP2022- 34 
DESTEK 

PERSONELİ 
KPSS P94 19 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 
çalışmaya engel bir durumu olmamak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 
durumu bulunmamak. 
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 
puan almış olmak. 

SP2022- 35 
KORUMA 

ve GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ 

KPSS P93 7 

- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans 
programından mezun olmak 
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak. 
- 01.01.1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir. 
- Başvuru yapacak erkek adaylar için; askerlik görevini 
yapmış olmak. 
- 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm 
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den 
fazla 13 den az olmaması. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
özel güvenlik görevlisi s e r t i f i k a s ı n a sahip olmak ve 
belgelendirmek. 
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 
puan almış olmak. 

I) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- 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, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
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5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak, 
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak, 
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri 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, 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak,  

9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır. 
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile 

belgelendirmeleri gerekmektedir. 
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır. 
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları 

çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 

kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
16- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön 

lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim 
Mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

17-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 
yapma hakkına sahiptir 

18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
II) BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 
üzerinden 01.12.2022- 15.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. 
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit 

edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 
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7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü 
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

III) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet 
sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır. 

2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl 
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav 
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. 

3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak 

Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybederler. 

7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
IV) İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr 

internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir. 
Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: pdb@usak.edu.tr 
V) DİĞER HUSUSLAR: 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka 

bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 
 14864/1-1 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 
 14793/1-1 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 14810/1-1 
  

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 
 14818/1-1 
  

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 
 14808/1-1 
  

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 

 
 14825/1-1 
  

 



1 Aralık 2022 – Sayı : 32030 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği

KARAR
–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2018/16857 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2018/22125 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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