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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

MADDE 1- 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 2 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 55 inci, 56 ncı, 57 nci ve 58 inci maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.”

MADDE 2- Aynı Usul ve Esasların 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3- Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hiz-

metin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin hazırlanmasına yönelik iş ve işlem süreçlerinde görev yapan kişileri,

c) Görüş yazısı: Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup
bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,

d) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi
bulunan birim ile ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimleri,

e) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen veya ödenek gönderme belgesi ile
ödenek gönderilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

f) İç kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların ko-
runmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bil-
gisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,

g) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsa-
mındaki her bir kamu idaresini,

h) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
i) Malî hizmetler birimi: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire baş-

kanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdür-
lükleri, bu birimlerin kurulmadığı idarelerde bu idarelerin mevcut yapılarında malî hizmetlerini
yürüten birimi, mahalli idarelerde ise ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kuru-
lan birimleri,

j) Ön malî kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar
ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı,
finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uy-
gunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan
kontrolünü,

k) Usul ve Esaslar: Bu Usul ve Esasları,
l) Üst yönetici: Kanunun 11 inci maddesine göre tanımlanan üst yöneticiyi,
ifade eder.”
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MADDE 3- Aynı Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin başlığı “İç kontrolün amaçları
ve işleyişi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu idareleri, Bakanlık tarafından belirlenen standart, düzenleme ve yöntemlere uy-
gun olarak;

a) Faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların belirlendiği uygun bir kurumsal yapı
içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini,

b) Amaç ve hedefler ile bunların gerçekleşmesini ve faaliyetleri etkileyebilecek risklerin
belirlenmesini, değerlendirilmesini ve bu riskler için uygun kontrol yöntemlerinin geliştiril-
mesini ve uygulanmasını,

c) Etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin kurulmasını ve işletilmesini,
d) Bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini,
sağlamak suretiyle iç kontrol sistemlerini oluşturur, uygular, izler ve geliştirir.”
MADDE 4- Aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8- Üst yöneticiler, idarede iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlar, işleyişi

izler ve gerekli tedbirleri alır.
Harcama yetkilileri görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve malî karar ve işlemlere

ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Harcama yetkilileri birimlerinde iç kontrol
sistemini oluşturur, uygular, izler ve geliştirir.

Diğer yöneticiler ve personel, görev ve yetkileri çerçevesinde, iç kontrol sisteminin uy-
gulanmasından sorumludur.

İdarelerin malî hizmetler birimi; harcama birimlerinde iç kontrol sisteminin oluşturul-
ması ve standartlarının uygulanması ile geliştirilmesi çalışmalarını yönlendirir, koordine eder,
uygulama sonuçlarını izler, değerlendirir, üst yöneticiye raporlar, eğitim ve rehberlik hizmeti
verir ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne
ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.

Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yö-
netim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yönetici-
lerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata
aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma orta-
mının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve iş-
lemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun
bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet
raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler.

İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi
ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri, harcama birimi değerlendirmeleri ile iç ve dış denetim
sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur
ve gerekli önlemler alınır.”

MADDE 5- Aynı Usul ve Esasların 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İç kontrol merkezi uyumlaştırma görevi
Madde 9- İç kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir, ge-

liştirilir ve uyumlaştırılır. Bu çerçevede Bakanlık;
a) İç kontrol standartlarını belirler ve bu standartlara uyulup uyulmadığını izler,
b) Ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile ön malî kontrole tâbi malî karar

ve işlemleri ve bunların kontrol usul ve esaslarını belirler,
c) Harcama yetkililerine ilişkin mevzuat düzenlemelerini hazırlar, harcama yetkilisinin

belirlenmesine ilişkin konularda tereddütleri giderir,
d) İç kontrol alanında idareler arasında koordinasyonu sağlar ve idarelere rehberlik hiz-

meti verir,
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e) İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli düzenlemelerde idarelerle
işbirliği yapar, çalışma toplantıları düzenler,

f) İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında idarelerden rapor
ve bilgi alarak sistemlerin işleyişini izler, belirlenen yöntem ve standartlara uygunluğu açısın-
dan değerlendirir, kurumsal ve konsolide raporlar düzenler,

g) İdarelerin malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirler,
h) Kamu idarelerinin malî hizmetler birim yöneticilerine, diğer yönetici ve malî hiz-

metler uzmanlarına yönelik düzenli yıllık bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları ile se-
miner, sempozyum, panel ve benzeri etkinlik ve faaliyetleri düzenler,

i) İç kontrol ile mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak eğitim programları ha-
zırlar,

j) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırır, bunların uygulanması yö-
nünde çalışmalar yapar.”

MADDE 6- Aynı Usul ve Esasların 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “İçişleri Bakanlığı Yüksek
Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun”
şeklinde, “harcama yetkilisi tarafından,” ibaresi “harcama yetkilisinin teklifi üzerine Valilik
tarafından,” şeklinde ve “ildeki il müdürü ve” ibaresi “ildeki il müdürü, il müdür yardımcısı
veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Usul ve Esasların 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mevzuat taslaklarının bütçeye etkisinin hesaplanması
Madde 16- Gelir azaltıcı veya gider artırıcı ve idareye yükümlülük getirecek mevzuat

taslakları için ilgili mevzuatı gereğince görüş alınması sürecinde 23/2/2022 tarihli ve 5210
sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik kapsamında hazırlanması zorunlu olan bütçe etki formu kontrole tabi tutu-
larak; orta vadeli program çerçevesinde, idarenin stratejik planı, performans programı ve büt-
çesi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir.”

MADDE 8- Aynı Usul ve Esasların 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir
milyon” ibaresi “beş milyon” şeklinde, “üç milyon” ibaresi “on beş milyon” şeklinde, “Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı,” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı,” şeklinde, “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun”
ibaresi “İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunun” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklen-
miş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşka-
nınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.
“Bu fıkrada yer alan tutarları üç katına kadar artırmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili-
dir.”

MADDE 9- Aynı Usul ve Esasların 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ödenek gönderme belgelerinin idarenin malî hizmetler biriminin iç kontrol alt birimi

dışında diğer alt birimleri tarafından elektronik ortamda onaylanması halinde ön malî kontrol
yapılmış ve uygun görüş verilmiş sayılır.”

MADDE 10- Aynı Usul ve Esasların 19 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ödenek aktarmalarının idarenin malî hizmetler biriminin iç kontrol alt birimi dışında
diğer alt birimleri tarafından elektronik ortamda hazırlanıp onaylanması halinde ön malî kontrol
yapılmış ve uygun görüş verilmiş sayılır.”
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MADDE 11- Aynı Usul ve Esasların 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kadro ve pozisyon dağılım cetvelleri
Madde 20- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine

tâbi idarelere ait kadro ve pozisyon dağılım cetvelleri, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
hükümleri çerçevesinde kontrole tâbidir.

Kadro ve pozisyon dağılım cetvelleri en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. İlgililerine
yapılacak ödemeler bu onaylı kadro ve pozisyon dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu cetvel-
lerde yapılacak değişiklikler de aynı şekilde kontrol edilir.

2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tâbi olmayan idarelerde de kadro ve pozisyon
ihdas ve değişiklikleri aynı süre içinde kontrol edilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I),
(IV) ve (V) sayılı cetvellerde düzenlenenler haricindeki personeli ile Jandarma Hizmetleri
Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfında yer alan personelinin kadro ve pozisyonları ile
millî güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadro ve pozisyonlar hakkında bu madde hü-
kümleri uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Usul ve Esasların 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İç-
işleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları” ibaresi “İçişleri, Hazine ve Maliye ve Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlıkları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Usul ve Esasların 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli
İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki idarelerde çalıştırı-
lacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımı ilgili mev-
zuatında belirlenen idarelerce vizesini müteakip kontrole tâbidir.”

MADDE 14- Aynı Usul ve Esasların 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “dağılı-
mını gösteren listeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “kontrol edilmek üzere malî hizmetler
birimlerine ilgili mevzuatında belirlenen kontrol süresinin bitiminden en az 10 gün önce gön-
derilir ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Usul ve Esasların 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“Madde 25- İlgili mevzuatı uyarınca her bir idare bazında ihdas edilen ve alım izni ve-
rilen pozisyon cetvellerine ve vize edilen tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle
yapılacak sözleşmeler kontrole tabidir. Bu sözleşmeler ilgili mevzuatı uyarınca ihdas edilen
ve alım izni verilen pozisyon cetvellerine ve vize edilen tip sözleşmeye, ilgili kanunlarına,
diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden incelenir ve
en geç beş işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen sözleşmeler gerekçeli bir yazıyla
ilgili birime gönderilir.”

MADDE 16- Aynı Usul ve Esasların 33 üncü maddesinde yer alan “Maliye Bakanı”
ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18- Bu Usul ve Esasları Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ 

YÖNETMELİĞİ 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin

amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi

Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü

maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personel

hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve

3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-

meliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı

Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sa-

yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6- (1) 24/10/2004 tarihli ve 25623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 29/2/2012

tarihli ve 28219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve 8/6/2012 tarihli ve 28317

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ)

Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii

Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL 

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin sicil amirlerini belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personeli kap-

sar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990

tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüs-

leri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci

sicil amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi

Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6- (1) 8/10/2002 tarihli ve 24900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönet-

meliği ve 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif

ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii

Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri

Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“durumlarından en az birine ilişkin uygunsuzluğun tespit edilerek sübut bulunması halinde

veya ruhsat sahibi tarafından ürünün ruhsatının iptalinin talep edilmesi halinde beşeri tıbbi ürü-

ne ait ruhsat Kurum tarafından askıya alınır” ibaresi “durumlarından en az birine ilişkin uy-

gunsuzluğun tespit edilerek sübut bulunması halinde ilgili uygunsuzluğa ilişkin Kurumca ya-

pılan güvenliliği de içerecek değerlendirme neticesine göre veya ruhsat sahibi tarafından ürünün

ruhsatının iptalinin talep edilmesi halinde beşeri tıbbi ürüne ait ruhsat Kurum tarafından askıya

alınır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Ruhsat ya da başvuru sahibi bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak baş-

vuru yapmak, Kuruma sunduğu taahhütleri yerine getirmek ve Kuruma sunduğu bilgi ve bel-

gelerin doğruluğunu teyit etmek ile yükümlü olup bu bilgi ve belgelerin sonuçlarından doğacak

her türlü sorumluluğu kabul eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ibaresi “31/12/2023 tarihine

kadar” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4- Bu Yönetmelik 11/12/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür. 
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
2023 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu

ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği ge-
reğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine

ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının

(ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Bilirkişi ücreti
MADDE 4- (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılı-

ğında ödenen ücrettir.
Giderler
MADDE 5- (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, ko-

naklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç
bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücretleri
MADDE 6- (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması
MADDE 7- (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak

arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine
bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük.
b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı.
c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre.
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ç) İnceleme için geçirilen süre.

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

MADDE 8- (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde

bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 9- (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin

mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tara-

fından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

MADDE 10- (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep

edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda

ek ücret ödenebilir.

(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuştu-

rulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya bir-

kaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir

ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi

MADDE 11- (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması

için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan

merciin uygun görmesi halinde, ileride 5 inci maddeye göre ödenecek tutardan mahsup edilmek

kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

MADDE 12- (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca

yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci

tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre

takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi

MADDE 13- (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıl-

dıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

(2) 5 inci maddeye göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir

sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 14- (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yü-

rürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 15- (1) 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022

Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tarife 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA

GENEL TEBLİĞİ

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü mad-
desinde ihdas edilen konaklama vergisi, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 61 inci maddesiyle değiştirilen 7194
sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre 1 Ocak 2023 ta-
rihinde yürürlüğe girmektedir.

Bu Tebliğin konusunu, konaklama vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul
ve esaslarının belirlenmesi oluşturmaktadır.

I- VERGİNİN KONUSU
6802 sayılı Kanunun (bundan sonra Kanun olarak ifade edilecektir) 34 üncü maddesinin

birinci fıkrası uyarınca konaklama vergisinin konusunu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart
otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme
hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer
tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alan-
ların kullanımı gibi) oluşturur. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkez-
leri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Mezkûr fıkrada, konaklama tesisleri bakımından bir sınırlandırma bulunmamakta olup,
tesisin; türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata
göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmak-
sızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen yukarıda sayılan hizmetler vergiye ta-
bidir.

Buna göre;
1) 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm

Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan;
• Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel

konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde,
• Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konak-

lama tesisi bulunan termal tesislerde,
• Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi,

kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde,
• Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri,

eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de sunan
diğer tesislerde,

2) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan
yerlerde personelin konaklaması için ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler hariç) misafirhane,
konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesislerde,

3) İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otellerinde,
4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/iş-

letme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerde,
verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi

bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabidir.
Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan, mola noktaları gibi tesislerde verilen hiz-

metler ise vergiye tabi değildir.
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarınca korunmaya, bakıma ve yardıma
ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmetleri verginin konusuna girmez.

14 Aralık 2022 – Sayı : 32043                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukim-
lik durumuna bakılmaz.

A. Konaklama Tesislerinde Verilen Geceleme Hizmeti
Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti vergiye tabidir. Geceleme hizmeti,

konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma, ba-
rınma ve kalma hizmetini ifade eder. Konaklama tesisi bakımından, geceleme hizmetini ifa et-
meye yönelik odanın (birden fazla kişinin bir arada konaklayabildiği odalarda yatağın) kişinin
tasarrufuna bırakılması ile birlikte hizmet sunumu başlamış olur. Günlük gecelemelerde kişinin
gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının vergilendirmeye tesiri yoktur. Birden fazla
günü kapsayan gecelemelerde fiilen hizmetin sunulduğu günler esas alınır; geceleme hizmetinin
sunulmadığı günler için vergi aranmaz.

Örnek 1: (A) kişisi 24/5/2023 günü öğleden sonra (B) konaklama tesisine geceleme
amacıyla bir günlüğüne giriş yapmış, kendisine tahsis edilen odaya yerleşmiştir. Aynı günün
akşamı geceleme bedelini ödeyerek tesisten ayrılmıştır. Bu durumda, geceleme tamamlanma-
mış olsa dahi, konaklama faturasında konaklama vergisi hesaplanacaktır.

Örnek 2: (C) kişisi, (D) oteline 1/7/2023-8/7/2023 tarihleri arasındaki 7 gece boyunca
konaklamak amacıyla giriş yapmış, 4/7/2023 günü sabahında yalnızca 3 günlük geceleme be-
delini ödeyerek tesisten ayrılmıştır. Bu durumda, tesise giriş sırasında müşteriyle anlaşılan ko-
naklama süresi dikkate alınmaksızın kişinin tesiste gecelediği günler için vergi hesaplanır.

Kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayıp
karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme kara-
van, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini
etkilemez.

B. Geceleme Hizmetiyle Birlikte Sunulan Diğer Hizmetler
Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi

bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir. Buna göre, geceleme
hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle konaklama tesisi
bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri
alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir. Bu çerçevede, oda+kahvaltı,
yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazar-
lanan ve/veya satılan ve tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept kapsamında
verilen tüm hizmetler verginin konusuna girmektedir.

Ayrıca, konaklama tesisinin türü, sınıfı, niteliği, bulunduğu yöre ve benzeri hususlar
dikkate alınarak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme hizmetine dâhil edilmesi
mutat olan tüm hizmetler, geceleme hizmetinden bağımsız olarak ayrıca fiyatlandırılsa ve bedeli
konaklayandan ayrıca tahsil edilse dahi vergiye tabidir.

Konaklama tesisi tarafından geceleme hizmetinin yanı sıra tesis bünyesinde konakla-
yana sunulan yeme, içme, eğlence hizmetleri ve benzeri diğer hizmetlerin geceleme hizmetiyle
beraber sunulan hizmetlerden olup olmadığının tespitinde, bu hizmetlerin ilan, reklam, rezer-
vasyon, satış ve/veya pazarlama safhasında geceleme hizmetinden ayrı tutulup tutulmadığı,
kapsamı önceden belirlenmiş bir konaklama konsepti dâhilinde sunulup sunulmadığı veya te-
siste gecelemenin diğer hizmetlerden istifade edilmeksizin mümkün olup olmadığı gibi hususlar
dikkate alınır. Konaklama vergisi mükellefince, verilen hizmetin kapsamını ve konaklayanın
hangi konseptte söz konusu hizmeti aldığını tevsik eden bilgi ve belgelerin (ilan, reklam, ön
sözleşme, teklif, rezervasyon, sözleşme ve benzeri) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilmesi ve talep edilmesi ha-
linde ibrazı zorunludur.

Geceleme hizmetiyle birlikte sunulan diğer hizmetlerin, tesisin kendi imkânlarıyla veya
tesis tarafından kısmen ya da tamamen tesis bünyesi dışından temin edilerek sunulmasının
vergi uygulamasına etkisi yoktur.
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Konaklama tesisinde konaklamayanlara (geceleme hizmeti almayanlara) verilen hiz-
metler vergiye tabi değildir.

Geceleme hizmetiyle birlikte pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle tesis bünyesinde
sunulan hizmetler, düzenlenen faturada ayrıca gösterilmesine ya da bu hizmetler için ayrıca
fatura düzenlenmesine bakılmaksızın, konaklama vergisine tabidir.

Tesis bünyesi dışındaki hizmetleri de kapsayacak şekilde yapılan (örneğin; ulaşım,
transfer, gezi, rehberlik, müzelere giriş ve benzeri hizmetleri içeren) konsept satışlarda, her bir
hizmetin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi suretiyle konaklayana tesis bünyesi dışında
sunulan hizmetler için ayrıca fatura düzenlenmesi veya bu hizmetlere ilişkin bedellerin konak-
lama hizmeti nedeniyle düzenlenecek faturada ayrıca gösterilmesi halinde bu hizmetler üze-
rinden konaklama vergisi hesaplanmaz. Bu durumda, vergi, sadece konaklama hizmetleri üze-
rinden alınır.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün,
kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında
değildir. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması ha-
linde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi
veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama ver-
gisi hesaplanmaz. Bu durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınır.

Örnek 1: Pansiyon işleten (A), oda+kahvaltı konaklama seçeneğinde yer alan kahvaltı
hizmetini, düzenlediği konaklama faturasında ayrıca gösterse ya da bu hizmet için ayrıca fatura
düzenlese dahi, geceleme hizmetiyle birlikte pazarlanmak veya satılmak suretiyle tesis bün-
yesinde sunulan söz konusu hizmet konaklama vergisine tabidir.

Örnek 2: Özel konaklama tesisi işleten (B) tarafından, Kapadokya’da bulunan tesisinde
üç gece her şey dahil konaklama ile birlikte tesis bünyesi dışında sunulacak balon turu satışında,
balon turu için konaklayana ayrıca fatura düzenlenmesi veya balon turuna ilişkin bedelin ko-
naklama faturasında ayrıca gösterilmesi halinde, konaklama hizmetinden bağımsız olarak fay-
dalanılan ve tesis bünyesi dışında sunulan söz konusu hizmetten dolayı konaklama vergisi he-
saplanmaz.

Örnek 3: Motel işleten (C) tarafından, tesiste konaklayanlara tesisin bünyesinde bulu-
nan kuru temizleme ünitesinde verilen ve parça başına ayrıca fiyatlandırılıp konaklayana bedeli
mukabili sunulan kuru temizleme hizmetleri, geceleme hizmeti ile birlikte satılmaması duru-
munda vergiye tabi değildir. Ancak, konaklayana konaklama hizmet bedeline dâhil edilmek
suretiyle birlikte sunulan kuru temizleme, yıkama, kurutma, ütüleme gibi hizmetler için ko-
naklama vergisi hesaplanır.

Örnek 4: Tatil köyü işleten (D) tarafından, tesisin bünyesinde bulunan eğlence salo-
nunda verilen ve ayrıca fiyatlandırılıp konaklayana bedeli mukabili sunulan eğlence hizmetleri,
geceleme hizmeti ile birlikte satılmaması durumunda konaklama vergisine tabi değildir. Diğer
taraftan, konaklayana konaklama bedeline dahil edilerek konsept dahilinde sunulan bu türden
eğlence hizmetleri vergiye tabidir.

Örnek 5: Butik otel işleten (E) tarafından, otelin bünyesinde bulunan restoranda otelde
konaklamayanlara bedeli mukabili yemek hizmeti verilmesi halinde, bu hizmet konaklama ver-
gisine tabi değildir.

Örnek 6: Termal otel işleten (F) tarafından, otelin bünyesinde bulunan SPA ve yüzme
havuzu alanlarında, otelde konaklamayanlara günübirlik hizmet verilmesi halinde bu hizmet
konaklama vergisine tabi değildir.

II- VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, konaklama vergisinde vergiyi

doğuran olay, verginin konusuna giren hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.
Bedelin bir kısmının veya tamamının hizmetin sunumundan önce veya sonra tahsil edil-

mesinin veya hiç tahsil edilmemesinin vergiyi doğuran olaya tesiri yoktur.
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Hizmetin sunulmasından önce fatura veya benzeri belgeler düzenlenmesi hallerinde
vergiyi doğuran olay gerçekleşmez.

Dolayısıyla, 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat
Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan seyahat acentalarına (bundan sonra acenta olarak ifade
edilecektir) yapılan satışlarda, acentaya satış aşamasında vergi doğmaz. Aynı şekilde acentanın
satışı aşamasında da konaklama tesisi işleticisi bakımından vergiyi doğuran olay gerçekleş-
mez.

Buna göre, gerek acentalar üzerinden gerekse doğrudan konaklama tesisleri tarafından
satışa konu edilen hizmetlerde, hizmetin konaklayana sunulması ile vergiyi doğuran olay ger-
çekleşir.

Birden fazla vergilendirme dönemine sirayet eden hizmetlerde, ilgili vergilendirme dö-
nemlerinde verilen hizmetler bakımından, konaklama hizmetinin bitiş (tesisten çıkış) tarihinin
hizmet sunumundan önce belli olması durumunda hizmetin son gününün (çıkış günü) rastladığı
vergilendirme dönemi, böyle bir belirleme olmaması halinde ise hizmetin sunumunun yapıldığı
günlere ilişkin her vergilendirme döneminin son günü itibarıyla vergiyi doğuran olay gerçek-
leşmiş sayılır.

Tesisi işletenlerin ve yakınlarının veya işletme personelinin konaklama hizmetlerinden
karşılıksız olarak yararlandırılması ya da diğer şahıslara promosyon, eşantiyon, hediye, tanıtım
ve benzeri adlar altında bedelsiz olarak konaklama hizmetleri sunulması hallerinde de vergiyi
doğuran olay gerçekleşmiş sayılır. Ancak, konaklama tesisi bünyesinde, tesis personelinin yal-
nızca kendi kullanımı için tahsis edilmiş yerlerde gecelemesi bu kapsamda değerlendirilmez.

III- VERGİNİN MÜKELLEFİ
Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinin mükellefi

verginin konusuna giren hizmetleri sunanlardır.
Dolayısıyla konaklama vergisinin mükellefi, konaklama hizmetlerinin sunulduğu tesisi

fiilen işletenlerdir. Tesisin mülkiyetinin işletene ait olup olmamasının, tesisin kamu veya özel
sektör, gerçek veya tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller tarafından işletil-
mesinin mükellefiyete tesiri yoktur.

Konaklama vergisi mükellefiyeti, konaklama tesisinin tamamen veya kısmen işletmeye
hazır hale getirilmesiyle birlikte faaliyete başlanılmasından önce tesis ettirilir.

Mükellefiyet, konaklama tesisi işletenin katma değer vergisi (KDV) yönünden bağlı
olduğu vergi dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise tesisin bulunduğu
yer vergi dairesince tesis edilir.

KDV mükellefiyeti bulunmayanların aynı il sınırları içindeki aynı veya farklı vergi dai-
relerinin yetki alanında bulunan tüm konaklama tesisleri için, talep etmeleri durumunda, ilgili
Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan illerde Defterdarlık) tarafından uygun görülecek vergi
dairesince tek mükellefiyet tesis edilebilir.

IV- İSTİSNALAR
A. Öğrenci Yurtları, Pansiyonları ve Kamplarında Öğrencilere Verilen Hizmetler
Kanunun 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine göre, öğrenci yurtları, pan-

siyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden müstesnadır. Buna göre, istisna,
ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla işletilen öğrenci
yurdu veya pansiyonları ile münhasıran öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faali-
yetlerde bulunabildiği öğrenci kamplarında sunulan hizmetler için uygulanır.

Yukarıda sayılan yerlerde arızi olarak öğrenci olmayanlara verginin konusuna giren
hizmetlerin sunulması durumunda, söz konusu satışlar için istisna uygulanmaz. Vergiye tabi
bu işlemler sadece işlemin gerçekleştiği dönemler için verilecek Konaklama Vergisi Beyanna-
mesi ile beyan edilir.
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B. Diplomatik İstisna
Kanunun 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendine göre, karşılıklı olmak kay-

dıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların
diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti ta-
nınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden müstesnadır.

Bu hüküm uyarınca, diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar ile bunların diplomatik
haklara sahip mensuplarına yönelik istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürü-
tülür.

İstisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara Dışişleri Bakanlığınca, konaklama vergisi is-
tisnasından yararlanacaklarını gösteren bir belge verilir ve Dışişleri Bakanlığınca verilen belge
konaklama vergisi mükellefine ibraz edilerek bu işlemde konaklama vergisi uygulanmaması
talep edilir.

Konaklama vergisi mükellefince, kendilerine ibraz edilen belgedeki bilgilere, düzen-
ledikleri faturada yer verilir. Bu suretle yapılan konaklama hizmeti için konaklama vergisi he-
saplanmaz ve tahsil edilmez.

Konaklama vergisi mükellefince, bu kapsamda verilen hizmete ait bilgiler ile bedeli,
hizmetin ifa tarihi ve konaklayana ait bilgilerin yer aldığı ve yanına kaşe tatbik edilerek imza-
lanan söz konusu belgenin bir fotokopisi, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri
gereğince muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde ibraz edilir.

Konaklama vergisi mükellefleri, diplomatik istisna kapsamındaki hizmetlerine ilişkin
düzenledikleri faturada “Gider Vergileri Kanununun 34 üncü Maddesinin 7 nci Fıkrası Kapsa-
mında Konaklama Vergisi Hesaplanmamıştır.” şerhi ile söz konusu istisnayı gösterir.

İstisna kapsamında sunulan hizmetler, Konaklama Vergisi Beyannamesinde “Diploma-
tik İstisna” bölümünde beyan edilir.

Konaklama vergisi mükelleflerince ayrıca, beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan
“Diplomatik İstisna” tablosuna, Dışişleri Bakanlığınca verilen belgeye ilişkin bilgiler, istisnalı
hizmete ait fatura bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.

V- MATRAH, ORAN VE YETKİ, VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ
A. Matrah
Kanunun 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, konaklama vergisinin matrahı,

verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, her ne suretle olursa olsun alınan
veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edi-
lebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Buna göre, konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmez.
Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi

çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha
dâhildir.

Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği
tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk para-
sına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına
çevrilmesinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki cari kur esas alınır.

Konaklama hizmetinin müşteriye acenta tarafından konaklama vergisi dahil satılması
ve bu durumun konaklama tesisine ispat ve tevsik edilmesi şartıyla, konaklama vergisi konak-
lama tesisi tarafından konaklama hizmetine ilişkin acentaya düzenlenecek faturada gösterilir.

Örnek 1: Tatil köyü işleten (A), bünyesinde bulunan tek kişilik odanın 10/7/2023-
15/7/2023 tarihlerini kapsayan beş gecesini (B) kişisine 14/3/2023 tarihinde KDV hariç 200
avroya satmıştır. Buna göre, (A)’nın (B) kişisine hizmeti sunmasıyla birlikte düzenleyeceği fa-
turada matrah olarak, 200 avronun 15/7/2023 tarihinde geçerli olan döviz alış kuru üzerinden
Türk lirası karşılığını gösterecektir.
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Örnek 2: Otel işleten (C), bünyesinde bulunan üç adet odanın 30/7/2023-4/8/2023 ta-
rihlerini kapsayan beş gecesini (D) acentasına 9/1/2023 tarihinde KDV hariç 20.000 Türk li-
rasına satmıştır. (D) acentası 15/5/2023 tarihinde, odaların tamamını aynı dönem için KDV ha-
riç 22.000 Türk lirasına (E) turist grubuna satmış ve müşteriye yapılan satış bedeline konaklama
vergisinin dahil olduğunu konaklama tesisine konaklama hizmeti sunulmadan önce ispat ve
tevsik etmiştir. Buna göre, (E) turist grubuna hizmetin sunulmasıyla birlikte mükellef (C) ta-
rafından 4/8/2023 tarihinde konaklayanların tamamının bilgilerini içerecek şekilde (D) acen-
tasına düzenlenecek faturada 20.000 Türk lirası matrah üzerinden konaklama vergisi hesapla-
nacaktır. Acenta (D)’nin müşteriye satış bedeline konaklama vergisi tutarını dahil etmemesi
durumunda ise vergi, konaklayana otel tarafından hizmetin sunulmasını takiben düzenlenecek
ve sadece konaklama vergisini ihtiva edecek olan faturada gösterilir.

Mükellefin, konaklama hizmetine ilişkin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari
teamüllere uygun iskontoların konaklama vergisi matrahından indirilmesi mümkündür.

Tesis bünyesi dışındaki hizmetleri de kapsayacak şekilde yapılan ve hizmet sunumları
ayrı faturalandırılan veya aynı faturada ayrıca gösterilen satışlarda, konaklama vergisi matra-
hının, konaklama hizmetine ilişkin emsal bedelden düşük olmamak üzere, konaklama hizmeti
ile tesis bünyesi dışında sunulan diğer hizmetlerin bedellerinin objektif bir yöntemle belirlen-
mesi suretiyle tespit edilmesi gerekir.

Aynı şekilde, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetlerinin ko-
naklamayı içerecek şekilde sunulması durumunda, konaklama vergisi matrahının, konaklama
hizmetine ilişkin emsal bedelden düşük olmamak üzere, organizasyon ve konaklama hizmet-
lerinin bedellerinin objektif yöntemle belirlenmesi suretiyle tespit edilmesi gerekir.

Konaklama hizmetine ilişkin bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler
olması halinde matrah, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi hükümlerine göre tespit olu-
nur.

Mükellefin hizmet satış bedelinin emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük olduğu
ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde matrah olarak emsal
bedel esas alınır. Tesisi işletenler ile yakınlarına, personeline veya üçüncü kişilere bedelsiz ve-
rilen konaklama hizmetinde de matrah olarak emsal bedel esas alınır.

B. Oran ve Yetki
Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinin oranı

% 2’dir.
Aynı fıkra uyarınca, Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar

indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.
C. Verginin Belgelerde Gösterilmesi
Kanunun 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, konaklama vergisi, konaklama

tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir
ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, KDV matrahına dâhil edilmez.

Konaklama hizmetinin sunumundan önce fatura ve benzeri belge düzenlense dahi, bu
belgede konaklama vergisi gösterilmez.

Örnek 1: Otel işleten (A) tarafından KDV hariç 5.000 Türk lirası karşılığında sunulan
tam pansiyon konaklama hizmetine ilişkin olarak

7/2/2023 tarihinde müşteriye düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.
Konaklama Bedeli (KDV hariç) : 5.000 TL
Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (5.000 TL x 0,02=) : 100 TL
KDV Matrahı : 5.000 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (5.000 TL x 0,08=) : 400 TL
GENEL TOPLAM : 5.500 TL
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Örnek 2: Tatil köyü işleten (B) tarafından, 6/8/2023-10/8/2023 tarihlerini kapsayan
dört gece her şey dahil konaklama hizmeti, 15/3/2023 tarihinde KDV hariç 2.000 Türk lirası
karşılığında (C) acentasına; acenta tarafından da 3/4/2023 tarihinde müşteri (D)’ye 2.400 Türk
lirası karşılığında satılmıştır.  Acenta (C) tarafından müşteri (D)’ye yapılan satış konaklama
vergisi hariç olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda mükellef (B) tarafından konaklayan (D)’ye
sadece konaklama vergisine ilişkin düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (2.000 TL x 0,02=) : 40 TL
GENEL TOPLAM : 40 TL
Örnek 3: Otel işleten (R), bünyesinde bulunan bir odanın beş gecesini (S) acentasına

15/2/2023 tarihinde KDV hariç 10.000 Türk lirasına satmış, söz konusu oda aynı süre için (T)
kişisine (S) acentası tarafından da tüm vergiler dahil 12.000 Türk lirasına satılmış ve müşteriye
yapılan satışın konaklama vergisi dahil olduğu konaklama tesisine tevsik edilmiştir. Buna göre,
hizmetin sunulmasından sonra mükellef (R) tarafından acenta (S)’ye düzenlenen faturada aşa-
ğıdaki bilgilere yer verilir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç) : 10.000 TL
Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (10.000 TL x 0,02=) : 200 TL
(Konaklayan T’nin Adı Soyadı)
KDV Matrahı : 10.000 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (10.000 TL x 0,08=) : 800 TL
GENEL TOPLAM : 11.000 TL

VI- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
A. Vergilendirme Dönemi
Kanunun 34 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinde vergi-

lendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.
B. Verginin Beyanı
Kanunun 34 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, her bir vergilendirme döne-

mine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşa-
mına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca
ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilir.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı
bendi kapsamında konaklama vergisine ilişkin tüm beyannamelerin elektronik ortamda veril-
mesi uygun bulunmuştur.

Konaklama Vergisi Beyannamesini;
a) 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği Sıra No:340 ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere
göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte konaklama vergi-
sini beyan etme zorunluluğu bulunanlar,

elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürür-

lüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere
kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini
kullanarak Konaklama Vergisi Beyannamesini gönderebileceklerdir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte konaklama vergisini
beyan etme zorunluluğu bulunanlardan beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönder-
mek için talepte bulunanlara, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen
usul ve esaslara göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir. Anılan
mükellefler talep etmeleri halinde Konaklama Vergisi Beyannamelerini aracılık yetkisi verilmiş
gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer
alan usul ve esaslar doğrultusunda gönderebileceklerdir. Bu durumda ilk beyanname gönde-
rilmeden önce gerekli kayıt işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine müracaat edilmesi
gerekmektedir.
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Konaklama Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşı-
mayan mükelleflerin (adi ortaklıklar dahil) elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi
almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ekinde yer alan sözleşmelerden durumuna uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik
ortamda göndermeleri gerekmektedir.

KDV mükellefiyeti bulunan mükellefler işlettikleri tüm konaklama tesislerinin hesap-
ladığı toplam vergiyi, KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verecekleri tek be-
yannameyle beyan ederler.

KDV mükellefiyeti bulunmayanlar, her bir konaklama tesisinin hesapladığı vergiyi, ko-
naklama tesisinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verecekleri beyanname ile beyan ederler.
Bunların, bu Tebliğin (III) numaralı bölümü kapsamında birden fazla konaklama tesisi için tek
mükellefiyet tesis ettirmeleri durumunda, konaklama tesislerinin hesapladığı toplam vergiyi
tek beyannameyle beyan ederler.

Konaklama vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri
bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır.

Kanunun 34 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, Konaklama Vergisi Beyan-
namesinin şekil, içerik ve ekleri Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir ve elektronik ortamda
mükelleflerin kullanımına sunulur. Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamenin şekil, içerik ve ek-
lerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

C. Tarh İşlemleri
1. Tarh Yeri
Konaklama vergisi, mükellefin KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesince, KDV

mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise konaklama tesisinin bulunduğu yer vergi daire-
since tarh olunur.

KDV mükellefiyeti bulunmayıp bu Tebliğin (III) numaralı bölümü kapsamında birden
fazla konaklama tesisi için tek mükellefiyet tesis ettiren mükellefler bakımından konaklama
vergisi, beyannamenin verildiği yer vergi dairesince tarh olunur.

2. Tarhiyatın Muhatabı
Konaklama vergisi, bu verginin mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olu-

nur.
Mükellefin adi ortaklık olması durumunda, verginin ödenmesinden müteselsilen so-

rumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri tarhiyata muhatap tutulur.
Ç. Verginin Ödenmesi
Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
D. Düzeltme
Konaklama vergisinin yersiz veya fazla hesaplanması durumunda gerek mükellef ge-

rekse alıcı/konaklayan nezdinde işlemin söz konusu vergi uygulanmadan önceki hale döndü-
rülmesi esastır. Bu bakımdan, fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle mükellef ta-
rafından alıcıya/konaklayana iade edilecek ve ilgili dönem beyanları düzeltilecek olup, mü-
kellefin söz konusu işlemleri yapmasına mukabil fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye
ödenen verginin iadesi, 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:429)’nde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde Standart
İade Talep Dilekçesi ile nakden ya da bu dönemdeki veya gelecek dönemlerdeki vergi borçla-
rına mahsuben talep edilebilecektir.

Yürürlük
Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/3) 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-

İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza

ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21) çerçe-

vesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ

seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de belirtilen belgelerin eksiksiz

bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile im-

zalanması suretiyle başvuru tamamlanır. 
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-

rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-

fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında

beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik gide-

rilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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YARGITAY KARARI
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DÜZELTME

10/12/2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9/12/2022 tarihli ve

6513 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Ge-

milerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in sehven yayımlanmayan eki

“Ek:1 ZİYARET İSTEK FORMU” aşağıdaki şekilde eklenerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15318 
 

—— • —— 
 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15319 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15320 

—— • —— 
Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15275 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DOSYA TELİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan Dosya Telleri teknik özellikler listesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü 

Satınalma Servisinde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler listesi ve sair 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İşletmemiz banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellikler listesi 

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

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

3. Teklifler, 22.12.2022 günü, en geç saat 10.00’a kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım 

İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İstekliler ihale konusu Dosya Tellerinin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 15513/1-1 
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SIVI AZOT ÜRETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi ihtiyacı Sıvı Azot Üretim Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 22.12.2022 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 

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

sonra belirlenecek bir 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- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSUSEB0U52 
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30 ADET BİLİŞİM AĞ ANAHTARI (SWİTCH) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

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

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 30 adet Bilişim Ağ Anahtarı (Switch) Kuruluşça hazırlanan teknik 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, 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, 19.12.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSESRP27Z2 
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20 ADET BİLİŞİM AĞ YÖNLENDİRİCİ (ROUTER) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

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

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 20 adet Bilişim Ağ Yönlendirici (Router) kuruluşça hazırlanan 

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

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 20/12/2022 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’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

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

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSLSRPHMPZ 
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3 KALEM TOPLAM 26 ADET MUHTELİF CİNS ARAÇ KİRALANACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihtiyacı aşağıda detayları yer alan 3 kalem toplam 

26 adet muhtelif cins araç 01.02.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 11 ay süreli olarak Ofisimiz 
tip Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartnamesi ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, kurumca hazırlanan teknik şartnamesi 
doğrultusunda açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın alma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (140.-TL) 
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli 
ilgili firmaya iade edilecektir. 

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 Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve 
Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3- Teklifler, 28.12.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın 
alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
İHALE KAYIT NUMARASI : 1365625  
TALEP TAKİP NO : * BS4SC6EN7Z * 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
-Halk Bakası Kamu Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

MALZEME LİSTESİ 

MÜŞTERİ DAİRE ARAÇ TANIMI MİKTAR 

Erzurum İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü 

En az 2020 model 4x4 çift kabin pick-up 18 

En az 2020 model camlıvan 6 

En az 2020 model binek otomobil 2 

TOPLAM 26 
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700.000 DOZ KONJUGE MENENJİT AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "700.000 Doz Konjuge 

Menenjit Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

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

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

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

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 19.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 
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20.000 DOZ İNSAN KAYNAKLI TETANOZ SERUMU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “20.000 Doz İnsan 

Kaynaklı Tetanoz Serumu” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

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

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 20.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 
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3 KALEM TOPLAM 32 ADET HİZMET TAŞITI ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ 
KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede detayları yer alan 

3 kalem toplam 32 adet hizmet taşıtının şoför ve akaryakıt hariç 01.01.2023 tarihinden başlamak 
üzere 12 ay süreli olarak kuruluşça hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz tip 
"Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
kiralanacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 
Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli 
ilgili firmaya iade edilecektir. 

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 şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 21.12.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
İHALE KAYIT NUMARASI : 2022/1393891  
TALEP TAKİP NO : * BSCSFHNMVZ * 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
-Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 
MALZEME LİSTESİ 

DOSYA NO MÜŞTERİ DAİRE TANIM MİKTAR 

3861 
T.C. MUĞLA VALİLİĞİ 
İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2017 MODEL VE ÜZERİ CAMLIVAN 30 

2017 MODEL VE ÜZERİ BİNEK ARAÇ 1 

2018 MODEL VE ÜZERİ BİNEK ARAÇ 1 

    15569/1-1 
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1 ADET KANSER AŞISI VE İMMÜNOTERAPİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ CGMP 

LABORATUVARLARI RUHSAT HAZIRLIKLARI TEKNİK VE HUKUKİ HİZMET  

SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırmaları Merkezi cGMP Laboratuvarları ruhsat 

hazırlıkları teknik ve hukuki hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/1371632  

1- İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 

c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırmaları 

Merkezi cGMP Laboratuvarları ruhsat hazırlıkları teknik 

ve hukuki hizmet alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim 

dalı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 210 (ikiyüzon) 

takvim günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 21.12.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine (Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk 

Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 

2940 0006 1000 01 İBAN numarasına-İhale Kayıt No, ihale adı ve istekli bilgileri yazılarak-) 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir.  

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294 - 06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200 (ikiyüztürklirası).-Türk 

Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8- Teklifler 21.12.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    15418/1-1 
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MUHTELİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif yangın söndürme cihazları temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 67 – 0372 251 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
  ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2221139 
b) IKN : 2022 / 1371572 
c) Niteliği, Türü, Miktarı  :Mal alımı - Muhtelif yangın söndürme cihazları - 6 

kalem 
ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm Şube Müdürlüğü / Zonguldak 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 15 takvim günüdür. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 03.01.2023 Salı günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya 
sicil tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

  1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

  2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3.İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4.İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,   

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Cihazlara ait AT Tip İnceleme Belgesi(2014/68/AT Direktifi ek III modül B’ye 
uygun), TS 862-7 EN 3-7+A1, TS EN 1866-1 ve TS EN 1866-2, TS 862-7 EN 3-7+A1, EN 3-9 
ve EN 3-10, Standartlarına Uygunluk Belgelerini, cihaz üreticisi firmaya ait ISO 9001 Kalite 
Sistem Belgesi , söndürme maddesine ait TS EN ISO 5923 (veya EN ISO 5923), TS EN 615 
(veya EN 615),  HFC 236fa gaz UL ve TS EN 1568-2  Standartları Uygunluk Belgesi , söndürme 
maddelerine ait güvenlik bilgi formu(MSDS) ve TS 11827(24.04.2017) TSE HYB Sertifikası 
teklifle birlikte verilecektir. Bu belgeleri içermeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6.2. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya 
da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 
oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.  

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 
verilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 
ulaşılabilir 

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması 
12.1. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde onbeş) oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından 
yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması zorunludur. 

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

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
    15409/1-1 
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1 KALEM SICAKLIK, NEM VE BASINÇ ÖLÇER ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 kalem Sıcaklık, Nem ve Basınç Ölçer alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğinin 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4000 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2242053 
b) İKN : 2022/1367787 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 kalem (3 adet) Sıcaklık, Nem ve Basınç Ölçer 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı (Yerli İstekliler) 

     Sözleşmede belirtilecek olan sipariş şartlarına bağlı 
olarak uluslararası teslim şekillerinin öngördüğü teslim 
yeri (Yabancı İstekliler) 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. (Yerli İstekliler) 

     Sözleşmenin İmzalanmasını müteakip teslim süreleri 
başlayacaktır. (Yabancı İstekliler) 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : 120 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 11.01.2023 Çarşamba günü saat 15.00 
c) Şartname Bedeli : 50,00 TL 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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 
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veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
-Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar eksiksiz ve tam olarak 

cevaplandırılarak teklif ile birlikte verilecektir. 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 

 

-Yüklenici firma tarafından teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun 
olarak aşağıdaki belgeleri verecektir; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) 
-Firma tarafından cihazın CE sertifikası teklif ile birlikte verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi 
vb.) yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari 

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

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

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

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

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

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 15423/1-1 
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LAZERLİ KAPLİN AYAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Lazerli kaplin ayar cihazı temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

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

Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 98 - 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : semanur.arslan@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2226138 

b) İKN : 2022/1366667 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Lazerli kaplin ayar cihazı temini - 1 adet 

ç) Teslim Yeri /  

 İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı -ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 28.12.2022 Çarşamba günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası 

çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 

alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 

(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 

sunması zorunludur. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 15424/1-1 
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NP’Lİ KATI GÜBRE SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzce kiralanan Manisa ili Gölmarmara ilçesinde bulunan arazide 

yapılacak buğday ekilişinin taban gübrelemesinde kullanılmak üzere 300 ton NP (3-10) + 30 
(Organik Madde) NP’li Katı Gübre satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 350,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. Şartname 
bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 no.lu hesabına yatırılacaktır. 

İhale açık ihale (kapalı teklif usulü) ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 
3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. İsteklilerin ihale ve sözleşmenin uygulanması 
sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği; ihale kararına ait damga vergisi, her türlü vergi, 
sözleşme damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19.12.2022 günü saat 14.30’a kadar Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde 
göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ihale salonunda yapılacaktır. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf. : 0312 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : 0312 417 78 39 15492/1-1 

—— • —— 
750 TON 49E1 R260 VE 750 TON 60E1 R260 OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.500 TON RAY 

ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1373506 
1- İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mah. 

Hipodrom Caddesi No: 3 06330 Altındağ /ANKARA  
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (312) 520 43 71 - 520 43 11 - 0 (312) 520 62 05 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu malın 
Adı ve miktarı  : 750 Ton 49E1 R260 Ve 750 Ton 60E1 R260 Olmak 

Üzere Toplam 1.500 Ton Ray Alımı İşi  
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 03/01/2023 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

5- İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,00 TL. bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir.  15504/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Yozgat İli Yerköy Belediye Başkanlığından: 

SATIŞA KONU TAŞINMAZ (ARSA) 

Taşınmazı
n 

Mahallesi 
Ada Parsel 

No 

Toplam 
Alanı 
(M2) 

Niteliği 

Beher m2 
muhamme

n bedeli 
(TL) 

Toplam Arsa 
Muhammen 
Bedeli (TL) 

Ödeme Şekli 
Peşin/Taksit 

%3 Geçici 
Teminat 

Tutarı (TL) 

İhale Tarih 
ve saati 

100. Yıl 1251 2 15.373,9
3 

Arsa 1.593,61 24.500.048,59 

1: Peşin Ödeme 
2 : Taksitli Ödeme 
1. Taksit : Peşin 
(%40) 
2. Taksit : 
30.03.2023 (%30) 
3.Taksit : 
30.06.2023 (%30) 

735.001.46 
26/12/202

2 
14:00 

Not: - yukarıda belirtilen Söz Konusu gayrimenkul Katma Değer Vergisi (KDV)’ den muaftır. 
 - İmar çapı ve uygulama şartnamesi ekindedir. 
 - İhalesi yapılacak olan 1251/2 Ada Parsel için İSTEKLİ tarafından TAKSİTLİ ÖDEME şeklinin tercih edilmesi 
durumunda  
 her taksit için, aylık olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan TEFE/TÜFE oranlarına göre  
hesaplama yapılacaktır. 

İMAR DURUMU 

100. Yıl Mahallesi 1251/2 E: 2.80 Yençok 21.50 mt TİCK 

Mülkiyeti Yerköy Belediye Başkanlığına ait yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, İmar durum 
bilgileri, Muhammen bedeli ve Geçici Teminat Bedeli verilen arsa vasıflı taşınmazın satışı 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A. maddesi gereği, Kapalı Teklif Usulüne göre ihale 
edilecektir. 

1-İDARENİN 
a) Adresi: Haşim Kılıç Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman Erbaş Caddesi No:24, 66900 

Yerköy/YOZGAT  
b) Telefon ve Faks Numarası: (0354) 516 24 45- Faks: (0354) 516 43 14 
c) Elektronik posta Adresi(varsa): muhasebe@yerkoy.bel.tr 
2-İHALE KONUSU SATIŞ İŞİNİN 
a) Niteliği, Türü, Miktarı: Yozgat İli, Yerköy İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesinde bulunan 1 

Kısım Arsa Satış İhalesi  
b) Şartname Ve Ekleri Nereden Ve Hangi Şartlarda Alınacağı: Şartname ve ekleri Yerköy 

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve satın alınabilir.  
c) Şartname Satış Bedeli: 2.000,00 TL’dir 
3-İHALENİN 
a) Yapılacağı Yer: Yerköy Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümen 

üyeleri huzurunda yapılacaktır. 
b) Tarihi ve Saati: 26/12/2022 Pazartesi günü / saat 14:00 
YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER 
1) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye istekli olarak katılacağını belirten istekli 

başvurusu dilekçesi. 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri. 

3) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
4) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi. 
5) İsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri. 
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6) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması 

halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette 

olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı.  

7) Yerköy Belediye Başkanlığı’ na borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. 

8) Şartname ödenti makbuzu (İhale dosya bedeli 2.000,00 TL’dir.) 

9) İhale muhammen bedeli üzerinden hesaplanmış olan ve Yerköy Belediye Başkanlığı 

adına alınmış %3 geçici teminata dair tahsilât alındı makbuzu banka dekontu veya süresiz banka 

teminat mektubu. (Teminat olarak kabul edilecek değerler: Nakdi Türk Lirası, Devlet iç 

borçlanma senetleri (Hazine bonosu, Devlet tahvili), Teminat mektupları)  

10) Muhammen Bedel üzerinden hesaplanan %3 Geçici Teminat bedelinin nakit olarak 

verilmesi durumunda Yerköy Belediye Başkanlığı tahsilat servisine yatırıldığına dair ödendi 

makbuzu veya Belediyemize ait Halk Bankası Yerköy Şubesi TR56 0001 2009 7860 0007 0000 

24 nolu IBAN hesabımıza yatırdığını gösterir banka dekontu. 

11) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A Maddesi hükmü gereği Kapalı Zarf Usulü 

ile yapılacak olan Yüzüncü Yıl Mahallesi 1251 Ada 2 Parsel’de bulunan taşınmazın satışı için, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir 

iç zarf. (Bütün bu belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf, dış zarfın içine konularak dosya 

şeklinde 26/12/2022 Pazartesi günü en geç saat 10:30’a kadar Haşim KILIÇ Mahallesi, Şehit 

Korgeneral Osman ERBAŞ Cad. No:24’deki Yerköy Belediyesi Hizmet Binasının 3. katında 

bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır. Yukarıda belirtilen 

tarih ve saate kadar ihale katılım dosyasını teslim etmeyen istekliler, istekli olarak ihaleye 

katılamayacaklardır. 

12) Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır. 

13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacak olan ihale de istekliler tarafından yapılacak olan arttırmalar en az 10.000,00 TL ve 

katları olarak yapılacaktır.  

14) İstekliler Şartname ve eklerini, Haşim KILIÇ Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman 

ERBAŞ Cad. No:24’deki Yerköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 3. Katında bulunan Mali 

Hizmetler Müdürlüğünde, 08:30–17:30 saatleri arasında görebilecekleri gibi, Şartname ve eklerini 

2.000,00 TL karşılığında satın alabileceklerdir.  

15) İhale ve satıştan doğan ya da doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları 

ve alım satım masrafları ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.  

16) Yapılacak olan ihale sonrası belirlenecek olan ihale satış bedeline ait ödemenin, 

istekli tarafından taksitli olarak ödenmesi talep edilmesi durumunda ihale satış sözleşmesi 

imzalanmadan önce istekli tarafından %6 Kesin Teminat Bedelinin Yerköy Belediye Başkanlığı 

tahsilat servisine veya Yerköy Belediye Başkanlığına ait Halk Bankası Yerköy Şubesi TR56 0001 

2009 7860 0007 0000 24 nolu IBAN hesabına yatırılacaktır. 

17) İhale komisyonu uygun bedeli tespitte serbesttir. 

18) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine göre İhale komisyonu olarak 

görev alacak olan Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir. 

19) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. maddesi gereğince;  

İLAN OLUNUR. 

 15309/1-1 
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STOK SAHALARINDAN TERMİK SANTRALLERE KÖMÜR SEVKİ VE KÖMÜR  

HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü Stok Sahalarından Termik Santrallere Kömür Sevki ve 

Kömür Hazırlama Tesislerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1358207  

1- İdarenin 

a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

     Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad.      

No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr  

d) İnternet Adresi: : www.cli.gov.tr. 

2- İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ÇLİ Müdürlüğü Kriblaj Tesislerinde; 

     70.000 ton (+18-25 ve +25-100 mm boyutlu) parça 

kömürün; Yüklenici tarafından torbalanması ve 

torbalanmış kömürün kamyonlara yüklenmesi İşleri, 

     150.000 ton (+0-18 mm boyutlu) kömürün; Yüklenici 

tarafından Kriblaj Tesislerinde kırma ve eleme işlemi 

sonucu üretilen toz kömürün silolardan müşteri 

kamyonlarına yüklenmesi veya Tesisin Silosundan 

kamyonla alınarak kapalı stok sahasına gösterilen yere 

taşınması işleri, 

     1.600.000 ton tüvenan kömürün yüklenici tarafından 

kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından 

gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara 

yükleyerek EÜAŞ termik santralinin çatı altındaki 

bunkerlerinin beslenmesi işleri, 

     920.000 ton tüvenan kömürün (stok) Yüklenici 

tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli 

tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile tuvenan 

kömür satış sözleşmesi imzalanan müşterilerin 

kamyonlarına yüklenmesi işleri, 

     840.000 ton tüvenan kömürün (0-50 mm) Yüklenici 

tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli 

tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile 

kamyonlara yükleyerek Numune Alma ve Hazırlama 

tesisinin bunkerinin beslenmesi; Yüklenici tarafından 

Numune Alma ve Hazırlama tesisinin çalıştırılması ve 

bu tesiste satışa hazır hale gelen (0 – 50 mm) 840.000 

ton kömürün tuvenan kömür satış sözleşmesi imzalanan 

müşterilerin kamyonlarına yüklenmesi, 
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b) İşin Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü Stok Sahaları ve Kömür Hazırlama 

Tesisleri Çan/Çanakkale 

3- İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 29.12.2022 Perşembe günü saat 14:00 

d) Dosya No : 933-KÇLİ/2022-1582 

4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 

Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 

tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

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

5- Teklifler 29.12.2022 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 

10- İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:  

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere 12.12.2022 tarihli 32041 sayılı 

Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan “A22-05/12” sıra numaralı Dr. Öğr. Üyesi ilanı 

özel şartlar kısmı “Lisans ve lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. 

Tam sayılı programlama ve matsezgisel konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak.” şeklinde değiştirilmiştir. 

İlan olunur. 

    15567/1-1 

—— • —— 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

08.12.2022 tarih ve 32037 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi ilanımızın, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Bölümündeki 1. derece Profesör kadrosu 5. derece Doktor Öğretim Üyesi olarak değiştirilmiştir. 

Eski Hali 

Birim Bölüm 

Profesör 

İlan Niteliği Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derecesi 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

1 1 

Telsiz haberleşme sinyal 

analizi, terahertz ve drone 

kanal modelleme konularında 

çalışmaları olmak. 

Yeni Hali 

Birim Bölüm 

Dr.Öğr.Üyesi 

İlan Niteliği Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derecesi 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

1 5 

Telsiz haberleşme sinyal 

analizi, terahertz ve drone 

kanal modelleme konularında 

çalışmaları olmak. 

İlan olunur. 

    15557/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Yenimahalle Belediye Encümeninin 15.09.2022 tarih ve 638 sayılı, Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 10.11.2022 tarih ve 2762 sayılı kararı ile onaylanan Kaletepe Mahallesi 

60460, 60461 ve 60462 nolu adalara ilişkin 84220/43 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan 

tahtasına asılmıştır. 

    15458/1-1 

—— • —— 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

09.12.2022 tarih ve 32038 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı ilanımızda, 3 sıra numaralı ilan aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

İLAN 

SIRA NO 

BİRİMİ BÖLÜM AD./ 

AS./ PR. 
UNVAN DERECE ADET ALES 

Yab. 

Dil 
ÖZEL ŞART 

3 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı İç 

Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 

Arş.Gör. 5 1 

Eşit 

Ağırlık / 

Sayısal 

70 

50 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

veya Mimarlık Bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olmak. İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya 

Sanat ve Tasarım Anabilim 

Dallarının birinde tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı 

Kanunun 50/d maddesi gereğince 

atama yapılacaktır.) 

İlan olunur. 15534/1-1 

—— • —— 
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Üniversitemize Öğretim Elemanı alınacağına ilişkin 30/11/2022 tarih 32029 sayılı Resmî 

Gazete’de yayınlanmış olan ilanımızda yer alan ve aşağıdaki ekte belirtilen kadro 

Rektörlüğümüzce İPTAL edilmiş olup, söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLAR 

Sayı FAKÜLTE BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI / 

ALAN 

UNVAN SAYI AÇIKLAMALAR 

6 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler 

ve 

Teknikler 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Programı 

Öğr. 

Gör. 
1 

Biyoloji, Biyoloji 

Öğretmenliği alanında Lisans 

mezunu olmak, Biyoloji 

alanında Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak. Biyoloji 

alanında Doktora yapıyor 

olmak. 

İlan olunur. 

    15568/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/4/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/9/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/10/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/12/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/13/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/14/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/15/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/16/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/17/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/18/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/19/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/20/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/21/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/22/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/23/1-1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/24/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/25/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/26/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/27/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/28/1-1 



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15544/29/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15548/1-1 
  



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15549/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15550/1-1 
  



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15551/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15552/1-1 
  



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15553/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15554/1-1 
  



14 Aralık 2022 – Sayı : 32043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15555/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15556/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2022-05) 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için 

askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç 

belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) 

çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir. 

- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına 

Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden 

Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında           

1 (bir) adet doldurarak her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde çevrimiçi başvuru 

sistemine yüklenecektir. 

- Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat 

(KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken 

Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web 

sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. 

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet 

üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-

Devlet ten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu 

olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris 

sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca 

yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
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BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DRC ADET 

*ADAYLARDA ARANAN 

ŞARTLAR 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Programları 

ve Öğretim 

Doçent 1 1 

Eğitim programları ve öğretim 

alanında doçent unvanı almış 

olmak. Eğitim teknolojileri 

üzerine çalışmaları bulunmak. 

Son üç (3) takvim yılında Web 

of Science (SCI/SCI-Expanded, 

SSCI) kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış en az beş (5) 

makalesi bulunmak. 

**Eğitim 

Fakültesi 

Temel 

Eğitim 

Okul Öncesi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Okul Öncesi Eğitimi alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Erken çocukluk üzerine 

çalışmaları bulunmak. Web of 

Science (SCI, SCI-Expanded, 

SSCI) kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış en az üç (3) 

makalesi olmak. YÖK tarafından 

belirlenen uluslararası sıralama 

kuruluşları tarafından yapılan 

Dünya sıralamalarında son üç (3) 

yıl içerisinde genel veya alan 

bazında ilk 500 içerisinde yer 

alan yurt dışındaki araştırma 

kurumları/üniversitelerde en az 

bir (1) yıl süre ile araştırma 

yapmış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı 

Diller 

Eğitimi 

İngiliz Dili 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Yabancı Dil Eğitimi veya Dünya 

Dilleri ve Edebiyatları alanında 

doçentlik unvanı almış olmak. 

İngiliz Edebiyatı üzerine 

çalışmaları bulunmak. Web of 

Science (SCI/SCI-Expanded, 

SSCI, AHCI, ESCI) 

kapsamındaki dergilerde 

yayınlanmış ez az iki (2) 

makalesi bulunmak. 
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İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat 

İktisadi 

Gelişme ve 

Uluslararası 

İktisat 

Doçent 1 1 

Uluslararası İktisat alanında 

doçentlik unvanı almış olmak. 

Son üç (3) takvim yılında Web 

of Science (SCI, 

SCI-Expanded, SSCI, ESCI) 

kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış en az üç (3) 

makalesi bulunmak. Bölgesel 

Kalkınma İktisadı üzerine 

çalışmaları bulunmak. Kurum 

dışı fonlarca desteklenen en az 

bir (1) ulusal ya da uluslararası 

projede görev almış/alıyor 

olmak. 

İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Siyaset ve 

Sosyal 

Bilimler 

Doçent 1 1 

Siyaset bilimi alanında doktora 

yapmış olmak. Siyasal Hayat ve 

Kurumlar alanında doçent 

unvanı almış olmak. Siyasal 

liderlik ve siyasi partiler üzerine 

çalışmaları bulunmak. Kurum 

dışı fonlarca desteklenen en az 

üç (3) ulusal ya da uluslararası 

projede görev almış/alıyor 

olmak. 

İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Yönetim 

Bilimleri 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimini 

Kamu yönetimi alanında 

tamamlamış olmak. Yerel 

yönetimler ile kent ve çevre 

yönetimi üzerine çalışmaları 

bulunmak. Son üç (3) takvim 

yılında Web of Science 

(SCI/SCI-Expanded, SSCI) 

kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış en az bir (1) 

makalesi bulunmak. 

DİĞER AÇIKLAMALAR: 

*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde, son üç takvim yılı (2019, 

2020, 2021) ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası 

almış olan yayınlar kabul edilecektir. 

**Dünya üniversite sıralamalarıyla ilgili kriterlere aşağıdaki bağlantı adresinden 

erişilmektedir. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1006 

    15437/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

09.12.2022 tarih ve 32038 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim elemanı alımı ilanında yer alan 9., 10. ve 11. sıradaki araştırma görevlisi kadrolarının ilan 
özel şartları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

9 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK 
BÖLÜMÜ  

MEDENİ HUKUK 
ANABİLİM DALI 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

‐ Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olmak. 
‐ ALES'ten 80 ve üzeri puan almış 
olmak, 
‐ YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya 
muadili sınavlardan 85 ve üzeri puan 
almış olmak. 
‐ Araştırma görevlisi kadrosuna 
başvurabilmek için giriş sınavının 
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü 
itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir. 

10 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK 
BÖLÜMÜ  

TİCARET HUKUKU 
ANABİLİM DALI 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

‐ Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olmak. 
‐ ALES'ten 80 ve üzeri puan almış 
olmak, 
‐ YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya 
muadili sınavlardan 85 ve üzeri puan 
almış olmak. 
‐ Araştırma görevlisi kadrosuna 
başvurabilmek için giriş sınavının 
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü 
itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir. 

11 

İKTİSADİ VE 
İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ VE 
ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 

2 

‐ Siyaset Bilimi veya Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler alanında Lisans 
mezunu olmak. 
‐ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 
‐ ALES EA alanında en az 75 ve üzeri 
puan almış olmak. 
‐ YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDiL veya 
muadili sınavlardan en az 85 ve üzeri 
puan almış olmak. 
‐ Araştırma görevlisi kadrosuna 
başvurabilmek için giriş sınavının 
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü 
itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL 
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  
İlan olunur. 15547/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 

adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilmek üzere 

06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da Giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır. 

A)  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve 

yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

3- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar), 

4- Görev yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak, 

5- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 

“Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(23)” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı 

almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek 

(sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da Giriş (sözlü) sınavına alınır). 

B)  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr 

hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 

şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez 

Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini 

ibraz ederek temin edebileceklerdir. 

2- Başvurular; 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr 

adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday 

Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik 

ortamda alınacaktır. 

3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

4- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav 

Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik 

olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime 

geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. 

5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim 

bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. 

Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen 

adaylar ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek 

YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan 

adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır. 

6- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda 

aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi 

yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri 

gerekmektedir. 
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7- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 

gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini 

manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 

yüklemeleri zorunludur. 

8- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav 

Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik 

gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/ personel 

internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak 

Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını 

(600x800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri 

zorunludur. 

9- Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların 

“Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi 

gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar 

herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

10- Başvurular 30 Aralık 2022 tarihi saat: 17:30 sona ereceği ve modül kapanacağı için, 

başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil 

Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda 

yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi 

gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar 

herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

11- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik 

yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri 

gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. 

Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri 

gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 30 Aralık 2022 tarihi saat 17:30’dan 

önce tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu 

işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan 

adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

12- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp 

başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek 

olup, aynı ekranda yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını 

alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve 

Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep 

Formunun çıktısını istedikleri zaman alabileceklerdir. 

13- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar 

sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

14- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav 

başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 

C)  ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip/giremediği, 

başvurusunun kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, Giriş (sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati 

bilgilerini, Giriş (sözlü) sınava katılım durum bilgisini, Giriş (sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek 
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sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav 

Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip 

edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim 

yapılmayacaktır. 

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile 

açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip 

edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet 

adresinin “Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir. 

Ç)  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan KPSSP(23) puan türü ve 

sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren ve komisyonca 

yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar, Giriş (sözlü) sınava 

alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da Giriş (sözlü) sınavına 

alınacaktır. 

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili 

olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma 

şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler 

yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi 

ibraz edemeyenler, Giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması 

durumunda ise ilgili adaylar Giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz 

sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu 

adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

D)  İTİRAZ 

KPSSP(23) başarı puan sıralamasına göre belirlenen değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan 

uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin 

bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 

17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan 

hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 

Giriş (sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş 

günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, 

itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına 

iletilen itirazlar değerlendirilecek olup, belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız 

evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır. 
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E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI 

KPSSP(23) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en 

fazla dört katı arasına belirlenen ve başvuruları komisyonca kabul edilen adaylar, KPSS puan 

sıralamasına göre Giriş (sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş (sözlü) sınavında adaylar, sınav 

konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve 

muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 

(10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) 

puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilecektir. 

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Giriş (sözlü) sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar 

başarılı sayılır. Giriş (sözlü) sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması 

alınarak adayların Giriş (sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen Giriş (sözlü) 

sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Giriş (sözlü) puanları aynı olan adayların olması 

durumunda, yabancı dil puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

Giriş (sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir 

kayıt sistemi kullanılmamaktadır. 

Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek 

aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

Giriş (sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, 

Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri 

Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” 

sekmesinden adaylara bildirilecektir. 

G)  ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER 

Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar; 

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik 

belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

2- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını 

tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil 

Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” 

sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.) 

3- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel 

internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve 

imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet 

Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen 

tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

4- Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma 

hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde 

bulunamayacaklardır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

    15511/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden: 
STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 30/01/2023 - 
03/02/2023 tarihlerinde Ankara'da, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 25 adet stajyer 
kontrolör kadrosuna Sosyal Bilimler dalında (20 kişi) ve Mimarlık dalında (5 kişi) eğitim görmüş 
adaylar arasından atama yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı (Sözlü) yapılacaktır. 
Sınava katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuru şekli, sınavın değerlendirilmesi ve sınavla ilgili 
diğer konulardaki açıklamalar aşağıdadır. 

A) SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yazılı niteliklere sahip olmak, (Erkek adaylar için sözlü sınavın başlangıç tarihi 
itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak). 

2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 
(01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar). 

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fakültelerin Mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun 
olmak. 

4. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları 
sonucunda; 

a) “Sosyal Bilimler” dalında KPSSP8, KPSSP16 ve KPSSP21 puan türlerinden herhangi 
birinden en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden 
sıralama yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan 
başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı olan 80 aday sınava davet edilecektir. Ancak, 
sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer 
adaylar da sınava çağrılacaktır. 

b) “Mimarlık” dalında KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden herhangi birinden 
en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama 
yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan 
başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı olan 20 aday sınava davet edilecektir. Ancak, 
sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer 
adaylar da sınava çağrılacaktır. 

5. Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavında (YDS/e-YDS) Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden en az (C) 
seviyesinde not almış olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka 
bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belgeye sahip olmak. 

6. Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına 
elverişli olmak, Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı 
veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak. 

7. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Stajyer 
Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak. 

8. Daha önce giriş sınavına en fazla iki defa katılmış olmak. 
B) BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER 
1. Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr 

hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 
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şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez 
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini 
ibraz ederek temin edebileceklerdir. 

2. Adaylar başvurularını 26/12/2022 günü saat 09.00’dan 16/01/2023 günü saat 18.00’e 
kadar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer 
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapacaklardır. 
Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların 
son güne bırakılmaması gerekmektedir. 

3. e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri başlatıldığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS 
bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla 
iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. 

4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile 
birlikte, denkliği gösterir belgeleri pdf ya da jpeg formatında başvuru esnasında e-Devlet üzerinde 
ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir. 

5. Dil yeterliliği açısından YDS dışında denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir 
belgeye sahip olan adayların söz konusu belgeyi pdf veya jpeg formatında e-Devlet üzerinde 
Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında yüklemeleri gerekmektedir. 

6. Erkek adayların askerlik bilgileri Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların askerlik şubeleri ile iletişime geçerek e-Devlet 
üzerindeki bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. 

7. Başvurusunun son aşamasına gelen ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların 
“Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyerek “Başvur” 
butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları 
sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 

8. Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik 
yapmak isteyen adayların “İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir. 
Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar 
“Yeni Başvuru” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. 
Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 16/01/2023 tarihi saat 18:00’dan önce tamamlayarak 
“Başvur” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların 
başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 

9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar 
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

10. Usulüne uygun veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav 
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 

11. Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında 
adaylardan isteyebilir. 

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu 

üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı 
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bildirim yapılmayacaktır. Durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle 
oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Sınav süreci ile ilgili gerek 
duyulması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet adresinin (www.ktb.gov.tr) 
“Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir. 

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
1. Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak 

üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı aday (sosyal bilimler dalında 80, mimarlık dalında 20 
aday) sözlü sınava davet edilecektir. Ancak, her iki dalda sınava katılmaya hak kazanan son 
adayların almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 

2. Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan 
adayların listesi www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ek olarak, adaylar 
değerlendirme sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip 
edebilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma 
şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler 
yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi 
ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili 
adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, 
ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

4. Yapılacak değerlendirme sonucunda sözlü sınava davet edilecek adayların aşağıdaki 
belgeleri sözlü sınav öncesinde teslim etmesi gerekmektedir: 

a) Yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adaylar ile ilanda belirtilen 
fakültelere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış fakültelerden mezun olan adaylar için 
diploma örneği ile denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

b) YDS/e-YDS dışında yabancı dil yeterlik belgesi sunan adaylar için, söz konusu 
belgenin aslı ya da onaylı örneği. 

D)  SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ 
Giriş sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde 30/01/2023 – 03/02/2023 tarihleri arasında, “Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresinde tek aşamada 
yapılacaktır. Adayların duyurulan sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde 
hazır bulunmaları ve T.C. Kimlik Numarası bulunan onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik 
kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini 
yanlarında bulundurmaları, ayrıca yukarıda Ç4 bölümünde belirtilen belgeleri teslim etmeleri 
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adayların durumu tutanakla tespit edilecek 
ve bu adaylar sınava alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaklardır. 

E) SINAV KONULARI 
1. Sosyal Bilimler Eğitimi Görmüş Adaylar için: 
a) Hukuk 
- Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası 
- Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku) 
- Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) 
- Ticaret Hukuku (Ticari işletme, Şirketler Hukuku) 
- İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı) 
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b) İktisat 

- Mikro İktisat 

- Makro İktisat 

c) Maliye 

- Kamu Maliyesi 

- Maliye Politikası 

ç) Genel Kültür, Genel Yetenek 

2. Mimarlık Dalında Eğitim Görmüş Adaylar İçin: 

a) Mimarlık Bilgisi 

b) Bina Bilgisi 

c) Yapı Bilgisi 

ç) İmar Hukuku 

d) Genel Kültür, Genel Yetenek 

F) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Sınavda adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 

genel yetenek ve genel kültür (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) 

üzerinden değerlendirilecektir. 

2. Yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 

100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

3. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan 

adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atanmaya hak kazanan, sosyal bilimler dalında 20, 

mimarlık dalında 5 "asil aday" ve sosyal bilimler dalında 10, mimarlık dalında 2 "yedek aday" 

belirlenir. 

4. Sınav puanları aynı olan adayların olması durumunda, Yabancı dil puanı en yüksek 

olan adaya, bunların da eşit olması durumunda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik 

verilecektir. Sınavda değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi 

kullanılmayacaktır. Giriş sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asil ve 

yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. Sınav 

sonuçları, asil ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte 

www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir ve adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-

Kamu İşe Alım Platformu üzerinden de takip edebilecektir. Ayrıca kazanan adaylara yazılı 

tebligat yapılacaktır. 

5. Sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır. 

G) STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA 

Bakanlıkça ilan edilecek atanmaya hak kazanan aday listesinde yer alan adaylar, başarı 

sırasıyla durumlarına uygun olan Stajyer Kontrolör kadrolarına atanırlar. Bakanlığımızca 

belirlenecek tarihlerde atama evrakını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş 

sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu 

adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar alınacaktır. 

H) DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ 

Bakanlık, gerekli görülmesi durumunda ilanda belirtilen başvuru ve sınav tarihlerinde 

değişiklik yapabilir. 

İlan olunur. 15438/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

PERSONEL ALIM İLANI 

Teşekkülümüz Vangölü Feribot Müdürlüğüne 2 uzakyol birinci zabiti, 1 kaptan (uzakyol), 

3 uzakyol başmühendisi/başmakinisti ve 3 uzakyol ikinci mühendisi/makinisti işe alınacaktır. 

İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 14.12.2022-19.12.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır. 

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri 

aşağıda belirtilmiştir. 

2 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN 

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 

yayımlanacaktır. 

2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans 

düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi 

Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. 

3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti) 

Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve 

aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

STCW Belgeleri; 

1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri  

2) Temel ilkyardım  

3) Yangın önleme ve yangınla mücadele  

4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk  

5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği  

6) Güvenlikle ilgili tanıtım  

7) Güvenlik farkındalık 

8) Tıbbi bakım 

9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için) 

4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde 

yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 

düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.  

5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına 

katılacaktır. 

6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 

puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme 

konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 

soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 

50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
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Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan 

ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 

açısından faydalı olacaktır. 

8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 

edebilecektir. 

9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında 

olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 

yapabilecektir.  

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Birinci Zabiti 854 sayılı Deniz İş Kanununa 

tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecektir. 

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir. 

12- 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Birinci 

Zabitinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş 

sözleşmesi fesh edilecektir. 

İSTENİLEN BELGELER; 

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 

2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil 

kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden 

alınan barkotlu Mezun Belgesi, 

4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC 

Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri,  

5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu 

belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.  

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) 

ve Diğer Adres Belgesi, 

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve 

Hizmet Dökümü,  

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 

Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 

9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir. 

10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi 

birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, 

psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 

• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 

• Renk Muayenesi yapılmış,  
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• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 

• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli 

İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması 

gerekmektedir. 

11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve 

Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme 

muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında 

işlem yapılmayacaktır. 

3 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK 

ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 

yayımlanacaktır. 

2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans 

düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi 

Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. 

3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol 

Başmühendisi/Başmakinisiti) Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve 

aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

STCW Belgeleri; 

1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri  

2) Temel ilkyardım  

3) Yangın önleme ve yangınla mücadele  

4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk  

5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği  

6) Güvenlikle ilgili tanıtım  

7) Güvenlik farkındalık 

8) İlk yardım 

9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için) 

4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde 

yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 

düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.  

5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına 

katılacaktır. 

6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 

puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme 

konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, 
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Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 

soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 

50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan 

ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 

açısından faydalı olacaktır. 

8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 

edebilecektir. 

9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında 

olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 

yapabilecektir.  

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 854 sayılı Deniz 

İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecektir. 

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir. 

12- 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol 

Başmühendisi/Başmakinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız 

olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir. 

İSTENİLEN BELGELER; 

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 

2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil 

kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden 

alınan barkotlu Mezun Belgesi 

4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, 

Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri  

5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu 

belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.  

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) 

ve Diğer Adres Belgesi  

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve 

Hizmet Dökümü,  

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 

Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 

9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir. 

10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi 

birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, 

psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır. 
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Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 

• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 

• Renk Muayenesi yapılmış,  

• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 

• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli 

İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak çalışır” kararının net olarak 

yazılı olması gerekmektedir. 

11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve 

Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak çalışır” ibaresi ve 

görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları 

hakkında işlem yapılmayacaktır. 

1 KAPTAN (UZAKYOL) TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 

yayımlanacaktır. 

2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans 

düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi 

Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. 

3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Kaptan (Uzakyol)) 

Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve 

aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

STCW Belgeleri; 

1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri  

2) Temel ilkyardım  

3) Yangın önleme ve yangınla mücadele  

4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk  

5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği  

6) Güvenlikle ilgili tanıtım  

7) Güvenlik farkındalık 

8) Tıbbi bakım 

9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için) 

4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde 

yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 

düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.  

5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına 

katılacaktır. 
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6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 

puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme 

konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 

soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 

50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan 

ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 

açısından faydalı olacaktır. 

8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 

edebilecektir. 

9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında 

olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 

yapabilecektir.  

10- Teşekkülümüzde görev alacak Kaptan (Uzakyol) 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii 

olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. 

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir. 

12- 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Kaptanın (Uzakyol) 

deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh 

edilecektir. 

İSTENİLEN BELGELER; 

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 

2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil 

kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden 

alınan barkotlu Mezun Belgesi 

4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC 

Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri  

5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu 

belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.  

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) 

ve Diğer Adres Belgesi  

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve 

Hizmet Dökümü,  

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 

Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 

9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir. 
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10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi 

birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, 

psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 

• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 

• Renk Muayenesi yapılmış,  

• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 

• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli 

İşlerde çalışır” veya “Kaptan (Uzakyol) olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması 

gerekmektedir. 

11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve 

Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Kaptan (Uzakyol) olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme 

muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında 

işlem yapılmayacaktır. 

3 UZAKYOL İKİNCİ MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK 

ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 

yayımlanacaktır. 

2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans 

düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi 

Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. 

3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol İkinci 

Mühendisi/Makinisti) Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda 

belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

STCW Belgeleri; 

1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri  

2) Temel ilkyardım  

3) Yangın önleme ve yangınla mücadele  

4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk  

5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği  

6) Güvenlikle ilgili tanıtım  

7) Güvenlik farkındalık 

8) İlk yardım 

9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için) 

4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde 

yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 

düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.  

5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına 

katılacaktır. 
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6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 

puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme 

konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 

soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 

50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan 

ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 

açısından faydalı olacaktır. 

8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 

edebilecektir. 

9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında 

olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 

yapabilecektir.  

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti 854 sayılı Deniz 

İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecektir. 

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir. 

12- 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol İkinci 

Mühendisi/Makinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız 

olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir. 

İSTENİLEN BELGELER; 

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 

2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil 

kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden 

alınan barkotlu Mezun Belgesi 

4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, 

Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri  

5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu 

belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.  

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) 

ve Diğer Adres Belgesi  

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve 

Hizmet Dökümü,  

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 

Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 
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9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir 

10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi 

birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, 

psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 

• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 

• Renk Muayenesi yapılmış,  

• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 

• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli 

İşlerde çalışır” veya “Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti olarak çalışır” kararının net olarak 

yazılı olması gerekmektedir. 

11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve 

Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti olarak çalışır” ibaresi ve 

görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları 

hakkında işlem yapılmayacaktır. 

1 KAPTAN (UZAKYOL), 3 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ, 2 

UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ VE 3 UZAKYOL İKİNCİ MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ 

TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ 

Güverte lisans programı 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı 

Deniz Bilimleri lisans programı 

Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 

Deniz Teknolojisi lisans programı 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı 

Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı 

Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı 

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 

Gemi Makinaları lisans programı 

Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı 

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programı 

Deniz ve Liman İşletme lisans programı 

Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programı 

Makine Mühendisliği lisans programı 

Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı 

Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6546)
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sosyal Araştırmalar

ve Yenilik Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6547)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması-Ek
Anlaşma-nın Yürürlük Tarihinin 25 Kasım 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 6548)

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/671)

YÖNETMELİKLER
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik
–– İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Usul ve Esaslar
–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin

Amirleri Yönetmeliği
–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
–– Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)

KURUL KARARI
–– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2022 Tarihli ve 2018/24635 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2019/6264 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME: Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve
Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:
6513) ile İlgili

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


