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YÖNETMELİKLER

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE 

HİZMET SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üre-
tim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliğinin
1 inci maddesinde yer alan “ürettiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yan ürün,” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “üretilen” ibaresinden sonra
gelmek üzere “yan ürün,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç: Nakliye, yükleme, boşaltma, madencilik, inşaat ve montaj işlerinde kullanılan

lastik tekerlekli, paletli her türlü makine topluluğunu,
b) Birim: Doğrudan üst birimlere bağlı müdürlük, müdür yardımcılıkları ve başmühen-

dislikleri,
c) Gereç: Bir işin yapılması ya da hizmetin tamamlanabilmesi için kullanılan her türlü

cihaz, tezgâh, makine ve benzeri teçhizatı,
ç) Hizmet: EÜAŞ birimlerinin, diğer birimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hu-

kuka tabi gerçek ve tüzel kişiler için yaptığı montaj, demontaj, eğitim, araştırma, müşavirlik,
mühendislik, imalat, işletme, test, bakım ve onarım işlerini,

d) İmalat birimi: Genel anlamı ile imalat ve hizmet görevini yürüten daire başkanlığı,
laboratuvar ve müdürlükleri,

e) Kiralama: EÜAŞ’a ait araç ve gereçlerin süreli olarak bedeli mukabili talep sahibinin
hizmetine sunulmasını,

f) Mal: EÜAŞ’ın amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak üretim tesislerinin yapımı
ve işletilmesinde gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma ve geliştirme çalış-
maları neticesinde imal edilen ve ticari değeri olan her türlü malzemeyi,

g) Yan ürün: Elektrik enerjisi hariç olmak üzere, elektrik üretim santrallerinin üretim
süreci sırasında ve sonunda ortaya çıkan ısı, buhar, kül, alçı taşı ve benzeri ürün ya da ürünleri,
ruhsat hukuku EÜAŞ uhdesinde olan maden sahalarında ana ürün dışındaki ekonomik ve ticari
değeri olan her türlü madde ile EÜAŞ’ın mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yetişen tarım ve
orman ürünleri ile ekonomik ve ticari değeri olan maddeleri,

ğ) Satış: Elektrik enerjisi hariç olmak üzere, EÜAŞ’ın ürettiği veya geliştirdiği her türlü
yan ürün, mal ve hizmetin bedeli mukabili talep sahibinin kullanımına sunulmasını veya veril-
mesini,

h) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
ı) Talep sahibi: EÜAŞ’tan bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili istekte bulunan

kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişileri,
i) Üst birim: Daire başkanlıkları ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve

müstakil müdürlükleri,
j) Yönetim Kurulu: EÜAŞ Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Şirket” ibaresi “EÜAŞ” şeklinde değiştiril-
miştir.

“(1) EÜAŞ tarafından üretilen hizmetlerin ve bu Yönetmelikte tanımlanan her türlü yan
ürün ve malın satışı ile EÜAŞ’ın sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanması, EÜAŞ dışından
talep geldiği durumlarda EÜAŞ faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile yapılabilir.”

“(3) Mal, yan ürün ve hizmet talepleri talep sahibi ile ilgili birim arasında bu Yönet-
melikte esasları belirlenen sözleşmenin imzalanmasından sonra karşılanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şirket”
ibaresi “EÜAŞ” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“c) Sorumluluğu talep sahibine ait olmayan yasal grevler,”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “fiyat;” ibaresinden sonra gelmek
üzere “mühendislik, işçilik, araştırma geliştirme,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin
(1) numaralı alt bendi ve (c) bendinde yer alan “Şirkete” ibareleri “EÜAŞ’a” şeklinde değişti-
rilmiş, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde de-
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Yıl içindeki uygulamalarda” ibaresi
“Gerekli durumlarda” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Şirketin” iba-
resi “EÜAŞ’ın” şeklinde, aynı bentte yer alan “(genel giderler artı-kar)” ibaresi “kâr” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik konusu satışı yapılacak mal, yan ürün ve hizmetlerin temel fiyatları,
ilgili birimlerce her yılsonunda ve/veya gerektiğinde yıl içerisinde bu Yönetmelikteki usullerle
belirlenir.

(2) Mal ve yan ürün satış bedelinin hesaplanması aşağıda belirtilen usullerle yapılır:
a) Bu Yönetmelik kapsamında satışı yapılacak olan her türlü yan ürünün satış fiyatı, il-

gili birimler tarafından, bunların güncel piyasa fiyatları ve yerel koşullar göz önünde bulundu-
rulmak suretiyle belirlenir.

b) Bu Yönetmelik kapsamında satışı yapılacak her türlü malın satış fiyatı, mühendislik,
araştırma, geliştirme, imalat ve benzeri maliyet kalemleri ile var ise bunların güncel piyasa fi-
yatları da göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili birimler tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Gelen talepler karşılanabilecek ise ilgili birim tarafından satışı yapı-

lacak malın veya yan ürünün fiyatını, ödeme ve teslim şartlarını belirleyen bir sözleşme taslağı
düzenlenerek talep sahibine gönderilir.

(2) EÜAŞ tarafından hazırlanan teklif talep sahibi tarafından kabul edildiği takdirde,
taraflar arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin her türlü masrafı talep sahibine aittir.

(3) Talep sahibi, mal veya yan ürünün satış bedelinin tamamını talep tarihinde yatırabilir
veya talep sahibinden, talep edilen mal veya yan ürünün talep tarihindeki satış fiyatının
%30’undan aşağı olmayacak bedeli avans olarak, kalanı ise teslim tarihinde tahsil edildikten
sonra mal veya yan ürün teslimatı yapılır. Talep sahibi, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların
bağlı ortaklıkları ve müessese müdürlükleri ise avans istenmez ve satış bedeli mal veya yan
ürün teslimatından sonra da tahsil edilebilir.

(4) Hazır mal veya yan ürün satışında, sözleşme imzalanmasına gerek olmadan bedelin
tamamı alınarak satış işlemi yapılabilir. Mal veya yan ürün satış bedeli; verilen mal veya yan
ürünün teslimat tarihindeki bedelidir.

(5) Mal veya yan ürünün bedelinin tahsilinde; imalatın tamamlanmasını takiben teslim
tarihindeki fiyatı esas alınarak fatura düzenlenir. Kısmi teslimat olduğunda işlemler sadece tes-
lim edilen bölümü kapsar.”
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MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirket”
ibaresi “EÜAŞ” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Şirketçe” ibaresi “EÜAŞ tarafından”
şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Şirketin” ibaresi “EÜAŞ’ın” şeklinde, beşinci ve altıncı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Personelsiz olarak kiraya verilen transformatör veya benzer teçhizatın bedelinin
1,25 katı nakit veya her an nakde çevrilebilecek süresiz teminat mektubu, kiracı tarafından ya-
tırılır.

(6) EÜAŞ kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisine sahiptir.
Kiraya verilen araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise kiracı ikaz olunur.
İkazlar yerine getirilmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilerek araç ve gereçler, EÜAŞ ta-
rafından geri alınır. Yatırılmış olan kira bedeli geri ödenmez, gelir kaydedilir. Kiraya verilen
araç ve gerecin geri alınması esnasında ortaya çıkan her türlü masraftan kiracı sorumludur. Ki-
racı tarafından karşılanmayan masraflar teminat mektubundan karşılanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirketçe”
ibaresi “EÜAŞ tarafından” şeklinde, aynı fıkra ve ikinci fıkrasında yer alan “Şirket” ibareleri
“EÜAŞ” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “araç-gereçler” ibaresi “araç-gereçlerin kullanı-
cıları, yardımcıları veya kontrol nezaretçileri gibi farklı görevdeki her EÜAŞ” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şir-
kete” ibaresi “EÜAŞ’a” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “Şirketçe” ibaresi “EÜAŞ tarafından”
şeklinde, aynı fıkrada yer alan “Şirket” ibaresi “EÜAŞ” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan
“Şirkete” ibaresi “EÜAŞ’a” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör ve benzeri teçhizat iki ay
önceden haber verilmek suretiyle EÜAŞ tarafından geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan
kira süreleri için alınmış olan bedel talep sahibinin tanzim edeceği fatura karşılığında iade edi-
lir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15- (1) Kiraya verilen araç ve gereçler kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte

EÜAŞ tarafından teslim alınmasıyla sözleşme son bulur. EÜAŞ, acil ihtiyaç sebebiyle araç ve
gereçleri sözleşme bitim süresinden önce geri alabilir. Bu takdirde kira sözleşmesi geri alınma
yer ve saatinde son bulur. Kiracı, geri alma nedeniyle zarar talebinde bulunamaz.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Şirket” ibaresi “EÜAŞ” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) EÜAŞ’ın iş yeri sınırları dışında hizmet satışını veya kiraya vermeyi gerçekleştir-
mesi halinde; talep sahibi her türlü riske karşı all risk sigortası, personel sigortası, nakliye si-
gortası ve benzeri sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Ancak zorunlu hallerde talep sahibinden
bedelleri alınmak kaydı ile sigortaları EÜAŞ yaptırır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17- (1) EÜAŞ, bu Yönetmelik ile ilgili mal, yan ürün ve hizmet satışı ile

araç-gereç kiralanması tip sözleşmeleri hazırlayabilir.”
MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Mü-

dürü yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE 

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik

Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı

maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Başvurunun olumlu görülmesi halinde fon içtüzüğünde yer alan pay sayısı Kurul

kaydına alınır ve izahname Kurulca onaylanır. Tanıtım formunun ve Kurulca onaylı izahna-

menin, izin yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen on iş günü içerisinde

KAP’ta ilan edilmesi zorunludur, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez. Ancak,

izahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur.

TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Tanıtım formu, izahnamenin

nerede yayımlandığı hususuna ilişkin ticaret siciline tescil tarihi belirtilerek KAP’ta güncelle-

nir.”

“(8) Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onayı alınmadan izahnamede değişiklik

yapılarak katılımcılara açıklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kuruldan onay alındıktan sonra

izahname tadil metni yeni hususların yürürlüğe giriş tarihinde KAP’ta ilan edilir. İzahname

tadil metninin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur.

TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda, içtüzük ve izahname tadil me-

tinleri Kurulca onaylanır ve artırılan pay sayısı Kurulca kayda alınır. Kayda almayı takiben,

içtüzük tadil metni izin yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü

içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP’ta ilan edilir.

İzahname tadil metninin ise nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve

TTSG’de ilan olunur. TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kurul, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun

görüşünü alarak fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak bu

Yönetmelikte yer alan oranlardan farklı asgari ve/veya azami oranlar belirleyebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) İzahnamenin ve tanıtım formunun katılımcıların anlayabileceği açıklıkta ve oku-

naklı bir şekilde yazılması zorunludur.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 414)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alım-

ları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında; 6/2/2023

tarihinde yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Ada-

na, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osma-

niye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak

olağanüstü hal süresince sözleşmeye istinaden tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak

hakkı, kullanma izni, kira bedelleri, hasılat payları ve benzeri bedeller ile ecrimisillerin ola-

ğanüstü hal süresince ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Erteleme dönemi: 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihi ile 8/5/2023 tarihi arasındaki dö-

nemi,

b) Erteleme süresi: Erteleme döneminde tahsil edilmesi gereken bedellerin vade tari-

hinden itibaren üç aylık süreyi,

c) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm

ve tasarrufu altındaki yerleri,

ç) İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi

başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak

şefliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bedel ve Ecrimisil Ertelemesi ile Taksitlendirme ve Ödeme

Bedel ertelemesi

MADDE 4- (1) Hazine taşınmazlarına ilişkin;

a) İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren süresi içerisinde peşinat veya

satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi,
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b) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi,

c) Ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri ile hasılat payları ve benzeri be-

dellerin vade tarihi,

erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri ertelenir.

Ecrimisil ertelemesi

MADDE 5- (1) Hazine taşınmazlarından 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihi itibarıyla işgale

uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen

veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi

ile zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle ertelenir.

(2) Ecrimisil bedellerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süre-

leri ertelenir.

Taksitlendirme ve ödeme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki kullanım bedelleri ve ecrimisiller İdarece baş-

vuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenir ve taksitlendirilerek tahsil edilir. Bu be-

dellere herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmaz.

(2) Ertelenen bedellerin ilk taksit ödemesi erteleme süresinin sona erdiği tarihte, ikinci

ve üçüncü taksitlerin ödemesi ise takip eden aylarda aynı güne tekabül eden tarihte yapılır. An-

cak vadesi 6/2/2023, 7/2/2023 ve 8/2/2023 tarihine isabet eden ödemelerin ilk taksit ödemesi

8/5/2023 tarihinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 7- (1) İdarece; ertelenen bedellerin türleri, taksit ve tutarları, son ödeme ta-

rihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklan-

mak suretiyle ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten önce yazılı tebligat yapılır.

Diğer hususlar

MADDE 8- (1) Ertelenen bedellerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde mevcut res-

mi senet ve sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde işlem yapılır.

(2) Ertelenen ecrimisillere ilişkin yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, süresinde öden-

meyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkında 19/6/2007 ta-

rihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında

Yönetmelik ile 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak

Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde yer alan düzenlemelere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/2)

MADDE 1- 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli

Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’in 9 uncu maddesinin

birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yedinci” ibaresi “sekizinci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 23/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023-32/68)

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 6 ncı

maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Yedinci” ibaresi “Sekizinci” şeklinde değiştiril-

miştir. 

MADDE 2- Bu Tebliğ 23/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 18)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 37)

MADDE 1- 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nin Ek’inin 18 inci satırı yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2672 

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

 
 2677 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2730 
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Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2737 

—— • —— 
Babaeski 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2717 

—— • —— 
Keles Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2738 
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Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2666 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İPTAL İLANI 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Mamul Mal Alımları ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esaslarının 16. maddesine istinaden iptal edilmiştir. 

İhale kayıt numarası : 2023/190687 

1- İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil /Gaziantep 

b) Telefon ve Faks Numarası : (342)360 12 00- Dah:1373-1374 faks: (342) 360 17 01 

c) Elektronik Posta Adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

2- İptal Edilen İhalenin İlanının Yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin Tarih  

    ve Sayısı (Yayınlanmış İse) : Yayınlanmamıştır. 

b) Gazetenin Adı ve Tarihi  

    (Yayımlanmış İse) : 07/03/2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete 

3- İhale İptal Tarihi : 09/03/2023 

4- İptal Nedeni veya Nedenleri : Teknik Şartnamenin uygun olmaması 

 2773/1-1 
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1 ADET OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ CİHAZI (FUNDUS FLORESAN 

ANJİYOGRAFİ ÖZELLİKLİ) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı 1 Adet "Optik Koherans 

Tomografi Cihazı (Fundus Floresan Anjiyografi Özellikli)" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 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, 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, 22.03.2023 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. 

    2748/1-1 
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KONYAALTI SAHİLİNİN BOĞAÇAYI KÖPRÜSÜ İLE SERBEST BÖLGE ARASINDA 
KALAN KIYI VE SAHİL BANDI PROJESİ ÜZERİNDE YER ALAN ÜNİTE VE 

TESİSLERİN ÇEVRE DÜZENLEMESİ, YAPIMI VE (YAPIM SÜRESİ DAHİL 8 YIL 
SÜREYLE) İŞLETİLMESİ İŞİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesinde bulunan ve Konyaaltı sahilinin 

Boğaçayı köprüsü ile Serbest Bölge arasında kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki kıyı 
ve sahil bandının üzerinde yer alan, her biri 6,00 m² yüzölçümlü 5 adet büfe yeri, her biri 
102,00m² yüzölçümlü 5 adet büfe önü açık alan (gölgelik), her biri 1.000,00 m² yüzölçümlü 5 
adet şemsiye-şezlong alanı (5.540,00 m²) ile ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak her biri 
17,00m² yüzölçümlü 5 adet wc, her biri 8,00m² yüzölçümlü 5 adet duş, her biri 5,00m² 
yüzölçümlü 5 adet soyunma kabini (150,00 m²) olmak üzere toplam 5.690,00m² yüzölçümlü alan 
üzerinde mimari uygulama projesi ile ihaleden sonra yükleniciye teslim edilecek olan yaklaşık 
66.786,00m² yüzölçümlü alan üzerinde uygulama projelerinin (mimari, statik, mekanik, elektrik, 
peyzaj, alt yapı, sulama, çevre, aydınlatma v.s.) uygulamasının yapılması ve ticari amaçlı 
kullanılacak ünite ve tesislerin çevre düzenlemesinin, rekreatif amaçlı yaya yolları, bisiklet yolları 
ile ortak alan olarak tariflenen araç yolu, otopark alanları ve halkın kullanımına açık wc, duş, 
soyunma kabinlerinin de dahil yapımı, yapım süresi dahil olmak üzere 8 (sekiz) yıl süre ile 
amaçları doğrultusunda işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyemize bedelsiz 
devredilmesi işinin hazırlanan şartname esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre 15.03.2031 tarihine kadar kiraya verilmesi işidir. 

2- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 
Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl işletme hakkı bedeli) 

2.690.000,00TL+KDV’dir.  
3- İŞİN SÜRESİ 
Yer teslimi tarihinden itibaren 15.03.2031 tarihine kadardır.  
4- GEÇİCİ TEMİNAT 
Geçici teminat bedeli tahmini toplam yatırım maliyet bedeli olan 89.632.650,00TL 

bedelin %10’u tutarındaki 8.963.265,00TL ile 8 (sekiz) yıllık artırıma esas ilk yıl tahmini işletme 
hakkı bedeli olan 21.520.000,00TL bedelin %3’ü tutarındaki 645.600,00TL bedelin toplamı olan 
9.608.865,00TL’dir. 

5- İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ 
İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan 

Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümeni toplantı 
salonunda 23.03.2023 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER 
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri 
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,  
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
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1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu 
gösterir belge. 

d) 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.  

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 
Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Bu şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
ğ) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 
h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslı, 

ı) T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme Belgesi sunması  
i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 
j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt 

YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi, 
k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan iş ortaklığı 

beyannamesi. 
6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin ç, d, ğ, h bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
6.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
6.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.4.1. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları 
toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş 
ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu 
yeterlik kriteri sağlanabilir. 

6.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  
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b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),  

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

6.4.3. İş hacmini gösteren belgeler  
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  
a) İsteklinin veya iş ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız denetim 

firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş mali 
tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b)Taahhüdü altında devam eden hizmet/yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 
bitirilen hizmet/yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

İşbu maddesinin (a) bendinde belirtilenlerin cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin 
%25'inden, taahhüt altında devam eden hizmet/yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 
bitirilen hizmet/yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin %15'inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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Gelir tablosunun, bağımsız denetim firması veya yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede 
düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye 
yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan 
biri tarafından karşılanması yeterlidir. 

7- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 
7.1. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üstüne isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adres 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici 
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak bu şartnamede 
istenilen bütün belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı 
ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.  

7.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında İDAREYE (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine 
yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu 
durum bir tutanakla tespit edilir.  

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İDAREYE ulaşması şarttır. Postadaki 
gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir 
ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

7.4. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son 
ve kesin teklif olarak kabul edilir.  

8- TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 23.03.2023 Perşembe günü saat 15:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan 
Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye 
encümen başkanlığına teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

9- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI 
İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi 

Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 5.000,00TL bedel 
karşılığında temin edilebilir. 

10- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
10.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli 

istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında 
sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.  

10.2. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 
10.3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.  
11- İhale komisyonu (Antalya Büyükşehir Belediye encümeni) gerekçesini belirtmek 

suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun (Antalya Büyükşehir Belediye 
encümeninin) ihaleyi yapmama kararı kesindir.  

İLAN OLUNUR. 
 2655/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Gerede Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 22/03/2023 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-Satış 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TLAdet M3/Ster/K 

1 SALUR SD 
2.Sn.Nb.Kl. Göknar 

Tomruk 
 394 201.062 2 2.700,00 13.873,00 

2 Muhtelif 
2.Sn.Ub.Kl. Göknar 

Tomruk 
 477 321.692 3 2.900,00 27.987,00 

3 
MERKEZ 

DEPO SD. 

2.Sn.Ub.İn. Göknar 

Tomruk 
 166 58.637 1 2.300,00 4.046,00 

4 Muhtelif 
2.Sn.Ub.İn. Göknar 

Tomruk 
 431 143.673 3 2.600,00 11.206,00 

5 SALUR SD 
2.Sn. Sarıçam Maden 

Direk 
 511 37.048 2 1.700,00 1.890,00 

6 Muhtelif 
2.Sn. Göknar Maden 

Direk 
 1903 183.474 4 1.600,00 8.806,00 

7 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Kl. Karaçam 

Tomruk 
 608 263.787 6 2.300,00 18.201,00 

8 Muhtelif 
3.Sn.Nb.İn. Karaçam 

Tomruk 
 929 156.463 5 2.000,00 9.388,00 

9 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 

Tomruk 
 454 181.597 5 2.400,00 13.075,00 

10 Muhtelif 
3.Sn.Nb.İn. Sarıçam 

Tomruk 
 1066 209.653 4 2.100,00 13.208,00 

11 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Kl. Göknar 

Tomruk 
 1314 450.782 12 2.300,00 31.103,00 

12 Muhtelif 
3.Sn.Nb.İn. Göknar 

Tomruk 
 4893 871.282 21 2.100,00 54.890,00 

13 SALUR SD 
3.Sn.Ub.İn. Karaçam 

Tomruk 
 33 13.413 1 2.100,00 845,00 

14 
MERKEZ 

DEPO SD. 

3.Sn.Ub.İn. Sarıçam 

Tomruk 
 111 39.586 1 2.300,00 2.731,00 

15 Muhtelif 
3.Sn.Ub.Kl. Göknar 

Tomruk 
 723 435.107 6 2.500,00 32.633,00 

16 
ÇAPAKLI 

SD. 

3.Sn.Ub.İn. Göknar 

Tomruk 
 287 95.905 1 2.300,00 6.617,00 

17 Muhtelif 
Karaçam Kağıtlık Odun 

(M3) 
 837 162.187 6 1.300,00 6.325,00 

18 SALUR SD 
Sarıçam Kağıtlık Odun 

(M3) 
 641 72.206 3 1.300,00 2.816,00 

19 Muhtelif 
Göknar Kağıtlık Odun 

(M3) 
 4115 482.635 12 1.300,00 18.823,00 

 TOPLAM   1989 4380.189 98 39.700,00 280.876,00
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 98 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 

Satış Şartnamesinin 3’üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

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

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

alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’uile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (On iki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

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

aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:  

Adres: Demirciler Mah D-100 Karayolu Yanı Gerede /BOLU 

Telefon : 0(374) 311 6011 

Fax No  :0(374) 311 6672 

 2654/1-1 
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ÇELİK BORU VE DİRSEK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan Çelik Boru ve Dirsek Temini ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına ait açık ihale usulüne göre yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2023/227886 

1- İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah.  

  Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220  

  Merkez/BURDUR  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2- İhale Konusu Malın 

a) Adı : Çelik Boru ve Dirsek Temini  

b) Niteliği Türü Miktarı : Fabrikamız ihtiyacı olan 1074 metre çelik boru ve  

  63 adet dirsek temini işidir. 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 20 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 22/03/2023 Çarşamba Günü Saat 14:30 

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (K.D.V. Dahil) 250,00 

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

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 22/03/2023 Çarşamba Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

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

gün ve saatinde (22/03/2023 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9- Bu ihalenin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi olarak da teklif verilebilecektir. 

 2645/1-1 
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MUHTELİF VENTİL, ARMATÜR VE YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muhtelif Ventil, Armatür ve Yedekleri Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2023/221096 

1- İdarenin; 

a- Adresi : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre  

  Cad. No:2 Merkez/BURDUR 

b- Telefon Numarası : 0248 233 19 35 - 36 

c- Faks Numarası : 0248 233 12 67 

2- İhale Konusu Malın; 

a- Adı : Muhtelif Ventil, Armatür ve Yedekleri 

  Temini 

b- Niteliği ve Miktarı : Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir. 

3- İhale Konusu Malın Teslim Yeri : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini : 

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

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

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

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

a) Tekliflerin Sunulacağı Adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği 

b) İhalenin Yapılacağı Adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) Tarihi : 22/03/2023  

d) İhale (son teklif verme) Saati : 10:30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8- Teklifler 22/03/2023 Çarşamba Günü Saat 10:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

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

gün ve saatinde (22/03/2023 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

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

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

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

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2644/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Samsun İli Çarşamba Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1- İlçemiz OrtaMahalle, tapunun 1011 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerine yapılacak olan 23 adet bağımsız bölüm ile, Orta Mahalle 102 Ada 54 parselde kayıtlı 
işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 
17.03.2023 Cuma günü ihale edilerek satılacaktır.  

A) Orta Mahalle 1011 Ada 2 parsel 

S.NO 
ADA 

PARSEL 
KATI 

BLOK/DAİRE 
NO 

 M2 NİTELİĞİ % 50 PEŞİN 

KALAN 
24 AY 

VADELİ 
ÖDEME 

TAKSİTLİ 
SATIŞ 

TOPLAM 
BEDELİ 

%3 GEÇİÇİ 
TEMİNAT 

İHALE 
SAATİ 

1 1011/2 2 A Blok 5 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.050.000 1.050.000 2.100.000 63.000 09.30 

2 1011/2 2 A Blok 8 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.050.000 1.050.000 2.100.000 63.000 09.40 

3 1011/2 4 A Blok 13 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.150.000 1.150.000 2.200.000 66.000 09.50 

4 1011/2 6 A Blok 21 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.100.000 1.100.000 2.200.000 66.000 10.00 

5 1011/2 6 A Blok 23 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.100.000 1.100.000 2.200.000 66.000 10.10 

6 1011/2 6 A Blok 24 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.100.000 1.100.000 2.200.000 66.000 10.20 

7 1011/2 1 B Blok 1 nolu 
Kat 

irtifakı 
192 MESKEN 1.050.000 1.050.000 2.100.000 63.000 10.30 

8 1011/2 1 B Blok 2 nolu 
Kat 

irtifakı 
192 MESKEN 1.050.000 1.050.000 2.100.000 63.000 10.40 

9 1011/2 2 B Blok 4 nolu 
Kat 

irtifakı 
192 MESKEN 1.150.000 1.150.000 2.300.000 69.000 10.50 

10 1011/2 2 B Blok 5 nolu 
Kat 

irtifakı 
189 MESKEN 1.150.000 1.150.000 2.300.000 69.000 11.00 

11 1011/2 2 B Blok 6 nolu 
Kat 

irtifakı 
192 MESKEN 1.150.000 1.150.000 2.300.000 69.000 11.10 

12 1011/2 4 B Blok 11 nolu 
Kat 

irtifakı 
192 MESKEN 1.250.000 1.250.000 2.500.000 75.000 11.20 

13 1011/2 6 B Blok 16 nolu 
Kat 

irtifakı 
192 MESKEN 1.250.000 1.250.000 2.500.000 75.000 11.30 

14 1011/2 6 B Blok 17 nolu 
Kat 

irtifakı 
189 MESKEN 1.250.000 1.250.000 2.500.000 75.000 11.40 

15 1011/2 2 C Blok 5 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.050.000 1.050.000 2.100.000 63.000 11.50 

16 1011/2 4 C Blok 13 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.100.000 1.100.000 2.200.000 66.000 12.00 

17 1011/2 6 C Blok 21 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.100.000 1.100.000 2.200.000 66.000 13.10 

18 1011/2 6 C Blok 22 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.100.000 1.100.000 2.200.000 66.000 13.20 

19 1011/2 6 C Blok 23 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.100.000 1.100.000 2.200.000 66.000 13.30 

20 1011/2 6 C Blok 24 nolu 
Kat 

irtifakı 
160 MESKEN 1.100.000 1.100.000 2.200.000 66.000 13.40 

21 1011/2  C Blok 37 nolu 
Kat 

irtifakı 
66 İŞYERİ 990.000 990.000 1.980.000 59400 13.50 

22 1011/2  C Blok 38 nolu 
Kat 

irtifakı 
109 İŞYERİ 1.635.000 1.635.000 3.270.000 98.100 14.00 

23 1011/2  C Blok 41 nolu 
Kat 

irtifakı 
151 İŞYERİ 2.265.000 2.265.000 4.530.000 135.900 14.10 
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B) İlçemiz Orta Mahalle 102 Ada 54 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 54 m2 işyeri 
muhammen satış bedeli 4.000.000 TL olup geçici teminatı 120.000 TL dir. İhale saati 14.30  

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye çıkarılan 
taşınmazın; Muhammen Bedeli geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. İstekliler 
söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini nakden veya 
teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. 

MADDE 3- İHALENİN NEREDE YAPILACAĞI: İhale Belediyemiz 2.Kat toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

MADDE 4- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ 
YER:  

a.  İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını,  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en 
geç ihale günü olan 17.03.2023 tarih ve saat 09:00’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi 
karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına 
tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi 
yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 17.03.2023 tarih ve saat 
09:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, 
Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır. 

MADDE 5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir: 
GERÇEK KİŞİLER  
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi. 
b. Kanuni ikametgâh belgesi.  
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı  
d. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir 

bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.) 
e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif 

vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  
f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. 
TÜZEL KİŞİLER  
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya 
ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge.  

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

c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. (Her bir 
bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.) 

d. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. 
e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.  
f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.  
 Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak 

hazırlanacaktır. 
MADDE 6- İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğü temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir.  
MADDE 7- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek 

suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına 
itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici 
teminatlar iade edilecektir.  

MADDE 8- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri 
ödemek, istekliye aittir.  

İlan olunur. 
 2073/1-1 
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YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Nevşehir İli Uçhisar Belediye Başkanlığından: 
MAHALLE : YUKARI MAHALLE 
ADA PARSEL : 15808 PARSEL 
MEVKİİ : BELEDİYE MEYDANI NO:1 
YATIRIM MALİYET BEDELİ : 22.630.964,22 TL Kdv Hariç  
KİRA BEDELİ (1 aylık) : 14.250,00 TL Kdv Hariç 
GEÇİCİ TEMİNAT : Yaklaşık yapım bedeli ve 25 yıllık tahmini kira  
  bedelinin %3’ü olan: 810.000,00TL (Sekiz Yüz On  
  Bin Türk Lirası) İhale tarihinden itibaren en az 210  
  gün süreli ya da süresiz) 
İHALE TÜRÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif  
  Açık Arttırma Usulü  
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 23 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT. 11:00  
İHALENİN YAPILACAĞI YER : Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı  
  Salonu Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi  
  Sokak No:2 Uçhisar Kasabası/NEVŞEHİR 
1.1- İşin Adı: Nevşehir İli, Merkez İlçe Uçhisar Kasabası mülkiyeti Belediyemize ait 

15808 parselde kayıtlı taşınmazın 25 yıla kadar kira bedeli üzerinden yap-işlet-devret modeli ile 
ticari (turistik amaçlı) bina yapımı, ayrıca parsel önündeki parkın peyzaj düzenlemesinin 
yapılması işi 

1.2- İhale Konusu ve Şekli ile İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı: 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aylık 

kira bedelinden artırma yapılmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Muhammen aylık kira bedeli 
14.250TL (OndörtbinikiyüzelliTürkLirası) Kdv hariçdir. Tahmini yapım bedeli 22.630.964,22TL 
(YirmiikimilyonaltıyüzotuzbindokuzyüzaltmışdörtTürk Lirası yirmiikikuruş) Kdv hariçtir. 

2- İhale ile ilgili dokümanları bedelsiz olarak görülebilir. Dokümanlar (İdari Şartname, 
Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar ve Projeler) 1.000,00 TL karşılığında 
(doküman bedeli Belediyemize ödenecektir.) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir. İhaleye 
teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, 
iş bu şartnamede belirtildiği gibi zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur. 

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 
aylık kira bedelinden artırma yapılmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Muhammen aylık kira 
bedeli 14.250,00 TL (OndörtbinikiyüzelliTürk Lirası) Kdv hariçtir.  

4. İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş 
olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Bankalarca ve özel finans kurumlarınca 
verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Uçhisar Belediyesi 
veznesine veya Belediyemizin T.C Ziraat Bankası Nevşehir şubesi nezdinde bulunan TR71 0001 
0000 2830 3307 3250 02 numaralı hesap numarasına yatırılması zorunludur. 

5. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
a. Tedavüldeki Türk parası  
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu  
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller  
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları  
6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE 

KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;  
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.  
6.1 İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere 

haiz olması ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunması, geçici teminatı yatırması ya da 
geçici teminat yerine geçen belgeleri sunması, şartname satın alması şarttır.  

6.2 İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte teklifleri en geç 
23/03/2023 Perşembe günü saat 10:30 ye kadar T.C. Uçhisar Belediyesi Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne belgesi karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen zarflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
İhale zarfları ihale saatinde alınış sırasına göre Belediye Encümeni tarafından istekliler huzurunda 
açılarak kontrol edilecektir. 
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6.3 İhale dosyasında aranacak belgeler;  
6.3.1 Gerçek kişi olması halinde;  
6.3.1.1 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış nüfus kayıt sureti (e-Devlet) 
6.3.1.2 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış yerleşim yeri belgesi (e-Devlet) 
6.3.1.3 Noter tasdikli imza sirküleri  
6.3.1.4 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli vekâletname  
6.3.2 Tüzel kişi olması halinde;  
6.3.2.1 Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi/Esnaf 

Odasından 2023 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge  
6.3.2.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri  
6.3.2.3 Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

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

6.3.2.4 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 
noter tasdikli vekâletname  

6.3.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (6.3.1.) ve (6.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, noter tasdikli ortak girişim 
beyannamesi ile ortaklar tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesi  

6.3.3.1 Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye 
katılabilir. 

6.3.3.2 İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak 
üzere ortaklık yapar. 

6.3.3.3 İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı 
Beyannamesini vermek zorundadır. 

6.3.3.4 İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek 
zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha 
fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu 
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı 
Beyannamesinde gösterilir. 

6.3.3.5 İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu 
sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir. 

6.3.3.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. 
bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir 

6.4 Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi  
6.5 Uçhisar Belediyesine borcu olmadığına dair belge  
6.6 İhale konusu işe ait idari şartnamenin her sayfasının isteklilerce ya da yasal 

temsilcilerince imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname hükümlerinin aynen kabul edilmesini 
ifade eder.  

6.7 Şartname satın alındığına dair alındı makbuzu, belge  
6.8 Geçici teminat ya da geçici teminat mektubu  
6.9 2886 Sayılı Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair 

taahhütname  
6.10 İhale teklif zarfı 
6.11 Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. 
6.12 İnşaatın yapım süresi 150 (gün) takvim günüdür. Sözleşme tarihi itibari ile başlar. 
6.13 İşin süresi inşaat süresi dahil 25 (yirmi beş) yıldır.  
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 17.MADDESİ GEREĞİNCE İLAN OLUNUR. 
 2634/1-1 
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KİLİMLİ/ALACAAĞZI-ÜZÜLMEZ TİM ARASI ŞİST NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Kilimli Alacaağzı mevkiinden yüklenecek şistlerin Üzülmez TİM karo 

sahasına taşınması hizmeti alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri İle 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 47 78 /0372-253 12 73 

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 : muttalip.tetik @ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2313804 

b) IKN : 2023/228935 

c) Niteliği, Türü, Miktarı: 

S No: 1 

İş Kalemin adı: Kilimli/Alacaağzı-Üzülmez TİM arası şist nakli işi 

Miktarı: 100.000 ton (± %20) 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Kilimli/Alacaağzı-Üzülmez TİM karo sahası arası 

karayoludur. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 

derhal. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 03.04.2023-Saat :15.00 

c) Şartname Bedeli : 400,00TL 
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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 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 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 
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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. Boş bırakılmıştır.(İstenmiyor.) 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ihale idari şartnamesinin 

7.1.i/7.4.1/7.4.2/7.4.3 maddelerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

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

olanıdır. 

8- Kısmi teklif verilmesi : 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 saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

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

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

alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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. 

İlan olunur. 

    2623/1-1 
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MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ GÖTÜRÜ BEDEL HİZMET ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Muhtelif Kaynak İşleri Götürü Bedel Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no : 2023/229400 
1- İdarenin  
a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi  
  Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Muhtelif Kaynak İşleri Götürü Bedel Hizmet Alımı  
b)Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası   
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve Saati : 22/03/2023 Çarşamba günü saat 14:30 
4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve TL 236,00 (Y.İkiYüzotuzaltıtürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 
7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2635/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 41.000 ton konvansiyonel yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi, 8.500 ton organik yaş çay nakliye hizmet alım işi % 20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma 
ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/Rize 
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.03.2023 günü saat 14:00’e kadar Ardeşen Çay 
Fabrikası evrak Kayıt Bürosu Ardeşen/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

5. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

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

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

    2594/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Mardin İli, Midyat İlçesi, Akçakaya Mahallesi, 101 ada 180, 

181 ve 182 nolu parsellerde toplam 19107,18 m2 yüzölçümlü, tapu kaydında Susuz Tarla, imar 

durumunda Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı ve Ticaret + Turizm Alanı geçen taşınmaz ihale 

ile tek parça olarak satılacaktır.  

Taşınmazın Muhammen Bedeli : 48.000.000,00 TL  

Geçici Teminat : 1.440.000,00 TL  

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine  

  göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü İhale Tarih ve  

  Saati: 21.03.2023 Salı günü saat 09.30’da  

İhale Yeri  : Mardin ili, Artuklu ilçesi, İstasyon mahallesi, 

  Mardin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası  

   Encümen toplantı salonu. 

İsteklilerden aranılan belgeler:  

1) Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi), 

2) Tebligat için adres beyanı, 

3) Kimlik fotokopisi, 

4) Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

5) İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza 

sirküleri, 

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve 

ortaklardan her biri gerçek veya tüzel kişi olma ilgisine göre 1,2,3,4,5,7 maddede belirtilen 

belgeleri verecektir.  

7) Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,  

8) İdare Hesabına geçici teminat yatırıldığına dair dekont (2886 S.K’nun 26. maddesinde 

sayılan değerler verilebilir.)  

9) İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.  

İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 1.000,00 TL karşılığında ihale 

yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İstekliler tekliflerini (zarflarını) ihale 

gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste, ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 

Teklifler, 2886 sayılı Kanunun 38. maddesine göre iadeli taahhütlü posta olarak da gönderilebilir. 

Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568 

İLAN OLUNUR. 

 2498/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2779/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA  

İLİŞKİN İLAN 

 

 2762/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA  

İLİŞKİN İLAN 

 

 2767/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2764/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2765/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2766/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2763/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2768/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2768/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2768/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2769/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2770/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2758/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2752/1/1-1 

  



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2023 – Sayı : 32128 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2752/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2752/3/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2755/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 

16.11.2022 tarihli ve 5018748 sayılı ihaleden yasaklama oluruna istinaden 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu uyarınca Arma Bariyer Teknik Servis ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi ve Koray KARTAL hakkında verilen 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 
ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan 18.11.2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmi 
Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanmıştır. 

Söz konusu yasaklama ilanında, ihale kayıt numarası sehven “2022/159598”  olarak 
yazılmış olup, 18.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihale kayıt numarası  
“2022/938175” olarak düzeltilmiştir. 

    2749/1-1 
—— • —— 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

06.03.2023 tarihli ve 32124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Üniversitemiz 2 Sürekli 
İşçi (Eski Hükümlü/Terörle Mücadele Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) Alım İlanı”, şartları 
genişletilerek ileri bir tarihte tekrar ilan edilmek üzere iptal edilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
    2759/1-1 

—— • —— 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
17.02.2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi 

kadrosu ilanı İPTAL edilmiştir. 
Fakülte Bölüm/ Anabilim Dalı Unvan Sayı Açıklamalar 

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Doktor Öğretim 
Üyesi* 

1 
Matematik alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmış olmak. 
İlan olunur. 
    2746/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. Brandium Rezidans No. 23-25A R1 Blok Kat:12 

D:141 Ataşehir/İstanbul adresinde 17.01.2013 tarih DAĞ/4241-1/32067 sayılı lisans kapsamında 
faaliyet gösteren Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin, 31.01.2021 tarihinde Lisans almaksızın akaryakıt dağıtımı faaliyeti yapılması 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Tekoil Petrol Ürünleri Madeni 
Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 29.12.2022 tarihli ve 601040 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 16.01.2023 tarihli ve 1822 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yenişehir Mahallesi Sümbül Sk. -Sit. B Blok Apt. No:6/2/14 Pendik/İstanbul adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok. No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2659/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 5. İcra Müdürlüğünün 2017/3725 Esas (Eski Esas: 2006/1096) sayılı dosyasının 

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

 2628/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 1999/1496 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

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

 2629/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/395 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

 2630/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Hadim Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/9 Esas, 2021/3 Karar sayılı dosyasının 

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

 2631/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 1990/667 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

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

 2632/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 1. İcra Müdürlüğünün 2006/14041 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş 

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

 2624/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 27. İcra Müdürlüğünün 2007/10316 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2625/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2007/8332 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2626/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Gölbaşı (Ankara) İcra Müdürlüğünün 2010/562 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2637/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Gaziosmanpaşa İcra Müdürlüğünün 2022/34155 Esas (Gaziosmanpaşa Kapatılan 2. İcra 

Müdürlüğünün 2005/13112 Esas - 2017/9518 Esas) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2638/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün 2005/2337 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2639/1-1 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 
bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı 
maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda 
oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan 
KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 
en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 
(beş) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu 
sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
hâlinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 
adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.  

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI 
A)  GENEL ŞARTLAR: 
1) Türk Vatandaşı olmak, 
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve 

(d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak. 
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması 

yasaklananlardan olmamak. 
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel 

bir durumu bulunmamak. 
9) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

10) (9) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve 
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret 
tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.) 

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

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

13) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip 
olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

B) ÖZEL ŞARTLAR: 
Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile 

sertifikalar “başvuru belgeleri” arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru 
belgeleri arasında yer alan “teknik özgeçmiş” belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik 
özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde 
çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi 
verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik 
özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik 
özgeçmiş, Kurum resmi internet sitesinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra 
imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir. 

I- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (6 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 
Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını 
belgelemek, 

b) Microsoft.NET teknolojilerine ve özellikle C# programlama diline hâkim olmak ve bu 
konularda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak, 

c) ASP.Net MVC ve ASP.Net Core teknolojisinde geliştirme yapmış olmak, 
ç) SQL-Server üzerinde T-SQL, stored procedure ve function yazma konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak,  
d) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
e) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, Git vb.) hakkında bilgi sahibi 

olmak, 
f) Nesne tabanlı programlama, analiz, tasarım ve SOLID prensipleri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
g) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
ğ) Çok katmanlı mimari ve servis tabanlı mimari (SOA) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
h) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ı) Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerde uygulama geliştirme 

bilgisine ve tecrübeye sahibi olmak, 
i) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 
j) JQuery, Javascript, AJAX, HTML, Bootstrap, CSS vb. web teknolojilerinde bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
Tercihen; 
a) Mikroservis mimarisinde tecrübe sahibi olmak, 
b) Penetrasyon/sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
c) Web servisler, SOAP, REST protokolleri ve Windows servisleri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
ç) Angular, React hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) ISO27001 Bilgi Güvenliği Standardı hakkında bilgi sahibi olmak. 
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II- KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (6 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını 
belgelemek, 

b) Microsoft.NET teknolojilerine ve özellikle C# programlama diline hâkim olmak ve bu 
konularda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, 

c) ASP.Net MVC ve ASP.Net Core teknolojisinde geliştirme yapmış olmak, 
ç) İlişkisel veri tabanlarında (MSSQL veya PostgreSQL) tasarım, normalizasyon ve 

optimizasyon hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) SQL-Server üzerinde T-SQL, stored procedure ve function yazma konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
e) Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, Git vb.) hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
g) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
ğ) Nesne tabanlı programlama, analiz, tasarım ve SOLID prensipleri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
h) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
ı) Çok katmanlı mimari ve servis tabanlı mimari (SOA) ile uygulama tasarlama ve 

geliştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
i) Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş 

olmak, 
j) JQuery, Javascript, AJAX, Blazor, HTML, Bootstrap, CSS vb. web teknolojilerinde 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows servisleri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
l) Penetrasyon/sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
m) Single-Sign-on, OpenID Connect ve OAuth 2.0 frameworku konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak,  
n) Windows Server 2016 ve üstü işletim sistemleri, Windows Sunucu Sanallaştırması 

(Hyper-V), IIS Application Request Routing (ARR) ve Microsoft Cluster Server kurulum ve 
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

o) Proje yönetimi ve çevik metodoloji hakkında bilgi ve tecrübe sahip olmak, 
Tercihen; 
a) Mikroservis mimarisinde tecrübe sahibi olmak, 
b) Splunk yönetimi ve log analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
c) Angular, React hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ç) ISO27001 Bilgi Güvenliği Standardı hakkında bilgi sahibi olmak. 
III- GÜVENLİK UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar) 
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı 
olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 

b) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, 
Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

c) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 
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ç) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde 
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

d) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

e) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi 

olmak, 
Tercihen; 
a) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak, 
b) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon 

hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk 
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir 
uygulamada aktif rol almak, 

ç) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, 
Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

IV- AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 
Katına Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını 
belgelemek,  

b) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar 
anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

c) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ 
(WAN), dış DNS ve alan adları yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin 
yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) İstemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
e) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve 

iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
g) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri 

geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak, 
Tercihen; 
a) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional 

(CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak, 
b) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
II. İSTENİLEN BELGELER, SINAV BAŞVURUSU 
Adaylar, başvurularını 10.03.2023 ile 26.03.2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen 
veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan 
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli 
pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir. 
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İstenilen Belgeler: 

a) 
Mevcut Görünümü 
Yansıtan Vesikalık 

Fotoğraf 
Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf. 

b) Teknik Özgeçmiş Belgesi 

Teknik Özgeçmiş belgesi; Kurumun resmi internet sitesinden 
(www.bddk.org.tr) temin edilecek olup, başvurulan pozisyon için 
bilgi ve tecrübe istenen Özel Şartlar maddelerine cevap olacak 
nitelikte hazırlanacaktır. Özel Şartlarda istenen bilgi ve tecrübelerin 
karşılandığının özgeçmişte detaylarıyla belirtilmesi gerekmektedir. 
Bilgi ve tecrübeler; başvurulan pozisyon için Özel Şartlar 
maddelerine karşılık gelecek şekilde, çalışılan hizmetler / projeler / 
teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi verilmesi 
ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi 
belgelerin özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. 
Aday hazırlamış olduğu özgeçmişini imzalayacaktır. (Kurum resmi 
internet sitesine her pozisyon için ayrı teknik özgeçmiş taslağı yer 
almakta olup, başvuru yapılan pozisyona ait teknik özgeçmiş 
doldurulmalı ve imzalanmalıdır.) 

c) 

Mesleki Çalışma 
Sürelerini Gösteren 

Belgeler (Genel Şartlar 11. 
maddesi) 

Genel Şartlar başlığının 11. maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi 
gösterir belge; (Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki 
hizmetler dikkate alınacaktır.) Belge, çalışılan iş yerinin niteliğine 
göre alınacaktır. Buna göre: 
1)Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü ve çalıştığı 
kurumdan alacağı, ilanın Genel Şartlar bölümünün 11. maddesinde 
belirtilen sürelerde bilişim personeli olarak çalıştığını gösterir belge, 
2)Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalışılan süreler için 
kurumdan alınacak belge, 

ç) 
Mesleki Tecrübe Şartını 
Gösteren Belgeler (Özel 

Şartlar (a) maddesi) 

Başvurulan pozisyon için Özel Şartlar (a) maddesinde belirtilen 
mesleki tecrübe şartını gösterir belge; Belgenin en az; başvurulan 
pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 
hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, 
çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması 
gerekmektedir. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belge, bu alanda hizmetin 
/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici 
veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş 
olarak onaylatılacaktır. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin 
erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin 
de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. 
Kurum, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, 
bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle 
iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun 
teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

d) Programlama Dil Belgesi 

Genel Şartlar başlığının 12. maddesinde belirtilen, en az iki güncel 
programlama dilini bildiğini gösterir belge; (Belge olarak öğrenilen 
programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi 
yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden 
alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya 
eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler 
kabul edilir.) 
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e) 

Yabancı Dil Belgesi 
(e-Devlette yer almayan 

ve ÖSYM tarafından YDS 
denkliği kabul edilen 
sınav belgesi beyanı 

yapılması durumunda 
yüklenecektir) 

Son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan ve Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir.) 

f) 
Mezuniyet Belgesi 

(Denklik Belgesi Olanlar 
için) 

Genel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya 
yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru 
yapabilen adayların, başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi 
için başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan 
“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka 
yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri 
bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur.) 

g) Sertifikalar 

Başvurulan pozisyonlar için Özel Şartlarda istenilen sertifikalar; 
Sertifikalar (eğitim katılım sertifikaları hariç) sınavla alınmış 
olmalıdır. Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika 
geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurum tarafından doğrulanacaktır. Sunulan 
sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve 
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin 
sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle 
sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate 
alınmayacaktır. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ 
DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylardan, 2021 
veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının 
%70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi 
puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan 
alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday 
Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.  

Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması hâlinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya 
belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge 
ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.  

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer 
Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Sınav sözlü sınav (mülakat) olarak tek aşamalı yapılacaktır. 
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini 

(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde 
adaylar sınava alınmayacaklardır. 

Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar 
bölümünde belirtilen alanlardaki bilgi ve tecrübelerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir. 

Sözlü sınav; 13.04.2023 ile 21.04.2023 tarihleri arasında olmak üzere, sınava girmeye hak 
kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde BDDK hizmet binasında (Büyükdere Cad. 
No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL) yapılacak olup söz konusu sınav tarihleri Kurumun resmi 
internet sitesinde duyurulacaktır. Mülakat tarihlerinde erteleme olması durumunda da bu durum 
yine Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri 
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
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V. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA 
Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Adaylar, 

her bir pozisyon için başarı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlıdan 
başlanılarak pozisyon sayısı kadar aday, asil aday olarak belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı 
kadar aday da yedek aday olarak belirlenebilecektir. 

Sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilişkin duyuru Kurumun resmi internet sitesinde ve 
Kariyer Kapısı Platformunda yapılacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer 
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

Sözlü sınavda başarılı olan ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilen asil adaylara 
en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten 
itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe 
başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir. Kendilerine 
tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen 
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle 
ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılır. 

VI. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının (01.01.2023-
30.06.2023 dönemi için: 21.160,69 TL) Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, bu şekilde hesaplanacak tavan ücretin altında 
sözleşme ücreti belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Bilişim Personeli Pozisyonu 
Aylık Brüt Sözleşme 
Ücreti Katsayı Tavanı 

Alınacak Personel 
Sayısı 

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 6 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 6 

Güvenlik Uzmanı 2 2 

Ağ Uzmanı 2 1 
* Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi 
uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca 
bir ödeme yapılamaz. 

VII. DİĞER HUSUSLAR 
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet 

sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında 
hukuki işlem yapılacaktır.  

Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın 
geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın 
süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş 
kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi 
aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir. 

İLETİŞİM 
sinav@bddk.org.tr 
InsanKaynaklari@bddk.org.tr 

0 (212) 214 54 22 0 (212) 214 50 910 (212) 214 54 49 
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(www.bddk.org.tr) 
Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL 
    2747/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI

KADRO 
UNVANI 

ALES 
PUAN 

ŞARTI / 
TÜRÜ 

YDS / 
EŞDEĞERİ

Anestezi 

Hemşirelik veya Hemşirelik ve 
Sağlık Hizmetleri bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak. 
Alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

1 Öğr.Gör. 
Ea / Say / 
Söz:  70 

- 

İstanbul Şişli 
Meslek 

Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim ve Tercümanlık, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 
İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim 
(İngilizce) bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olmak. Bu 
bölümlerin birinden alanında 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

1 Öğr. Gör. Söz: 70 85 

Sivil Hava 
Ulaştırma 

İşletmeciliği 

Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği, Havacılık 
Yönetimi, Hava Trafik Kontrolü, 
Pilotaj bölümlerinin birisinden 
lisans mezunu olmak. 
Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği, Havacılık 
Yönetimi, Hava Trafik Kontrolü, 
Pilotaj ve İşletme bölümü, bu 
alanların birinden tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör.  Ea: 70  - 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım ve 
Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilgisayar 
Bilimleri, Matematik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak ve 
alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör. Say: 70 - 
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Bilgisayar 
Teknolojisi 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım ve 
Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilgisayar 
Bilimleri, Matematik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak ve 
alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör Say: 70 - 

Duyuru Başlama Tarihi : 10.03.2023 
Son Başvuru Tarihi : 24.03.2023 
Ön Değerlendirme Tarihi : 28.03.2023 
Sınav Giriş Tarihi : 30.03.2023 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 04.04.2023 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi) : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 

Şişli/İSTANBUL  
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş  (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği  
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için 
gerekli) 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde  
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup,  Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır.   

NOT-2:Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 

 2618/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) 
grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara 
karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI 

KADRO 

İLAN 

KODU 

ADET ARANAN NİTELİKLER GÖREV TANIMI 

Diş Tabibi* 01 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Diş 

Hekimliği lisans bölümünden mezun 

olmak, 

2- Alanında en az 5 yıl kamu kurumunda 

çalışmış olmak ve Sgk hizmet belgesiyle 

belgelendirmek. 

3- İlan tarihinden önce İmpantolojide 

Temel Prensipler Eğitimi almış olmak. 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Ağız ve 

Diş Sağlığı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

(hastanesi)’nde görev 

yapmak üzere 

 

Veteriner 

Hekim 
02 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 

Veterinerlik lisans bölümünden mezun 

olmak 

2- İlan tarihinden önce Deney Hayvanları 

Kullanım Sertifikasına, Suni Tohumlama 

Kurs Belgesine, SPSS ve İstatistik 

Sertifikasına sahip olmak 

3- Klinisyen Veteriner Hekimliği alanında 

5 yıl deneyime sahip olmak ve Sgk 

belgesiyle belgelendirmek 

4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz 

Veteriner Fakültesine 

bağlı Hayvan Sağlığı 

Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Hastanesinde 

görev yapmak üzere 

 

Hemşire 03 2 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 

Hemşirelik lisans bölümünden mezun 

olmak 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Sağlık 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (hastanesi)’nde 

görev yapmak üzere 

 

Hemşire 04 1 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi)  

Kurumlarının Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak 

2- Hastanelerin kardiyoloji bölümünde en 

az 10 yıl tecrübeye sahip olmak 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

 

1- Üniversitemiz Sağlık 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (hastanesi)’nde 

görev yapmak üzere 
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Hemşire 05 1 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi)  
Kurumlarının Hemşirelik bölümünden 
mezun olmak 
2- İlan tarihinden önce Genel Cerrahi 
Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, 
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, 
Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, 
Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun 
Bakım Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, 
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalarına 
sahip olmak. 
3- Hemşirelik alanında en az 3 yıl 
tecrübeye sahip olmak ve Sgk hizmet 
belgesiyle belgelendirmek 
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak 
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 
 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 
 

Ebe 06 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik 
lisans bölümünden mezun olmak 
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 
 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 
 

Spor Uzmanı 
(cankurtaran) 

07 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor 
Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinden 
mezun olmak 
2- En az Bronz cankurtaranlık belgesine 
sahip olmak 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 
5- Cinsiyeti kadın olmak, 
 

1- Üniversitemiz 
bünyesinde bulunan Yarı 
Olimpik Yüzme 
Havuzunda ve gerekli 
hallerde diğer spor 
tesisleri ve birimlerde 
görev yapmak üzere 
 

Programcı 08 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri lisans bölümlerinden 
mezun olmak. 
2- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az 
(D) düzeyinde puan almış olmak ya da 
YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında 
YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM 
tarafından belirlenen puanları almış 
olmak. (Yabancı dil sınav sonuç 
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik 
süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son 
başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan 
"Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" 
hakkındaki kararı esas alınacaktır.) 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı ve 
diğer birimlerde görev 
yapmak üzere 
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Büro Personeli 09 7 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Büro 
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, 
İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi veya 
İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 
Sertifikasına sahip olmak, 
3- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak. 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 

1-Üniversitemiz 
birimlerinde görev 
yapmak üzere 

Büro Personeli 10 5 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, 
Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar 
Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve 
Bilişim Sistemleri, Muhabere ve 
Elektronik Bilgi Sistemler, Bilgisayar 
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı 
(İnternet), Bilgisayar Programlama, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 
Web Teknolojileri ve Programlama, 
Bilgisayar Bilimleri,  Bilgi İşlem, 
Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar 
Operatörlüğü ve Teknikerliği ön lisans 
bölümlerinin birinden mezun olmak. 
2- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak. 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1-Üniversitemiz 
birimlerinde görev 
yapmak üzere 

Büro Personeli 11 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir ön lisans bölümünden mezun olmak. 
2- İlan tarihiden önce Bilgisayar 
Sertifikasına, Dosyalama ve Arşivleme 
Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına, 
Genel Muhasebe Sertifikasına sahip 
olmak 
3- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak. 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak,. 

1-Üniversitemiz 
birimlerinde görev 
yapmak üzere 

Büro Personeli 12 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir lisans bölümünden mezun olmak. 
2- İlan tarihinden önce Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikasına, PL-
SQL Eğitim Sertifikasına, Java Eğitim 
Sertifikasına, İnet Eğitim Sertifikasına 
sahip olmak, 
3- Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde 5 
(beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve Sgk 
hizmet dökümü ile belgelendirmek 
4- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak. 
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 
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Büro Personeli 13 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Gıda 
Mühendisliği bölümü lisans mezunu 
olmak, 
2- İlan tarihinden önce BRC- İngiliz Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına, 
ISO 22000- Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemi Sertifikasına, FSC 22000 Gıda 
Güvenliği Belgelendirme Sertifikasına 
sahip olmak, 
3- Gıda Mühendisi olarak en az 2 yıl 
çalışmış olmak ve Sgk belgesiyle 
belgelendirmek. 
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 
 

1-Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi) 
yemekhanelerinde görev 
yapmak üzere 

Büro Personeli 14 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir lisans programından mezun olmak. 
2- İlan tarihinden önce Temel Bilgi 
Teknolojileri Eğitim Sertifikasına, Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına, 
İç Tetkik Eğitimi Sertifikasına, Temel 
Kalite Yönetimi Eğitimi Belgesine, 
Bilgisayar Programcılığı Kurs Belgesine 
sahip olmak, 
3- Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde 5 
(beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve Sgk 
hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
4- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak. 
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 
 

1-Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 

Büro Personeli 15 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 
Ekonometri bölümü lisans mezunu olmak, 
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 
Sertifikasına, Büro Yönetimi Eğitimi 
Sertifikası, Özlük İşleri, Bordrolama ve 
Sgk İşlemleri Sertifikasına sahip olmak, 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1-Üniversitemiz Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığına bağlı spor ve 
sosyal tesislerde 
muhasebe ve mali işlerde 
görev yapmak üzere 

Büro Personeli 16 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Gıda 
Mühendisliği bölümü lisans mezunu 
olmak, 
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 
Sertifikasına sahip olmak, Gıda ve Su 
Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi 
Sertifikasına sahip olmak. 
3- İlgili alanda en az 6 ay deneyime sahip 
olmak ve Sgk hizmet belgesi ile 
belgelendirmek. 
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1-Üniversitemiz 
Birimlerine bağlı 
yemekhanelerde görev 
yapmak üzere 
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Büro Personeli 17 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Adalet 

ön lisans bölümünden mezun olmak, 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1-Üniversitemiz 

birimlerinde görev 

yapmak üzere 

Büro Personeli 18 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 

Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans 

bölümünden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 

Sertifikasına, Genel Muhasebe 

Uygulamaları Sertifikasına sahip olmak, 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz 

birimlerinde görev 

yapmak üzere 

Büro Personeli 19 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Radyo ve 

Televizyon Programcılığı ön lisans 

bölümünden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 

Sertifikasına sahip olmak, 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1-Üniversitemiz 

Kurumsal İletişim 

Koordinatörlüğünde ve 

diğer birimlerde görev 

yapmak üzere 

Büro Personeli 20 2 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Turizm 

ve Otel İşletmeciliği ön lisans 

bölümünden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 

Sertifikasına sahip olmak, 

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığına bağlı spor ve 

sosyal tesislerde 

resepsiyon görevi ve 

birim amirleri tarafından 

verilecek diğer görevleri 

yapmak üzere 

Büro Personeli 21 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Acil 

Durum ve Afet Yönetimi ön lisans 

bölümünden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 

Sertifikasına, Acil Kurtarma Teknikleri 

Sertifikasına, Afet Risklerini Azaltma 

Sertifikasına, Yangın Eğitimi Sertifikasına 

ve Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi 

katılım belgesine sahip olmak 

3- Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış 

olmak ve Sgk hizmet belgesiyle 

belgelendirmek. 

4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1-Üniversitemiz Sivil 

Savunma Uzmanlığı, 

Merkezi Araştırmalar 

Laboratuvarı ve diğer 

birimlerde görev yapmak 

üzere 
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Büro Personeli 22 5 

1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, 

İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 

Maliye, Sosyal Hizmet, Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik lisans bölümlerinin 

birinden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 

Sertifikasına sahip olmak, 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz 

birimlerinde görev 

yapmak üzere 

Büro Personeli 23 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme 

lisans bölümünden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar 

Sertifikasına ve İş Sağlığı ve Güvenliği B 

Sınıfı Uzmanlık Belgesine sahip olmak, 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz İş 

Sağlığı ve Güvenliği 

Koordinatörlüğü 

Biriminde ve diğer 

birimlerde görev yapmak 

üzere 

Büro Personeli 24 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Fen 

Fakültelerinin Kimya veya Biyoloji lisans 

bölümlerinin birinden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Havuz Suyu 

Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak. 

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz 

bünyesinde bulunan Yarı 

Olimpik Yüzme 

Havuzunda ve gerekli 

hallerde diğer spor 

tesisleri ve birimlerde 

havuz suyu operatörlüğü 

görevini yapmak üzere 

 

Büro Personeli 25 1 

1-Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık 

Yönetimi bölümünden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Sağlıkta Kariyer 

Basamakları Sertifikasına, Hastalarda 

Doğru ve Etkili İletişim Teknikleri 

Sertifikasına, Hasta Psikolojisi ve 

Yönetimi 

Sertifikasına, Zor Hastalarla İletişim 

Sertifikasına sahip olmak. 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz Sağlık 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (hastanesi)’nde 

görev yapmak üzere 

Büro Personeli 26 1 

1-Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji 

bölümünden mezun olmak, 

2- İlan tarihinden önce Biyoloji veri 

analizi Sertifikasına, 

Mycolour Tk Cihazı kullanma eğitimine 

sahip olmak. 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz Merkezi 

Araştırmalar 

Laboratuvarında görev 

yapmak üzere 
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Sağlık 
Teknikeri 

27 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Ön lisans 
Bölümünden mezun olmak. 
2- İlan tarihinden önce Makroskopi 
Teknikleri Sertifikalarına,  Moleküler 
Patoloji Sertifikalarına sahip olmak. 
3- Cerrahiden Patolojiye- Amputasyon ve 
Amputasyon Makroskopisi Eğitimini 
almış olmak. 
4- Patoloji alanında staj yapmış olmak. 
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak. 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 

Sağlık 
Teknikeri 

28 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve 
Acil Yardım ön lisans Bölümünden 
mezun olmak. 
2- 5 yıl Anjiyo Ünitesinde çalışmış olmak 
ve SGK hizmet dökümüyle 
belgelendirmek 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak. 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 

Sağlık 
Teknikeri 

29 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Ön lisans 
Bölümünden mezun olmak. 
2- İlan tarihinden önce Makroskopi 
Teknikleri Sertifikalarına, Mikrobiyolojik 
Emniyet Kabini Sertifikasına,  Moleküler 
Patoloji Etkinliği Sertifikalarına sahip 
olmak 
3- Patoloji Laboratuvarında kullanılan 
Mikrotom, Boyama, Kapama, Doku 
Gömme, Doku Takip, İmmünohistokimya 
Boyama Cihazlarının kullanım belgesine 
sahip olmak. 
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak. 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 

Sağlık 
Teknikeri 

30 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve 
Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu 
olmak 
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak. 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi)’nde görev 
yapmak üzere 

Sağlık 
Teknikeri 

31 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve 
Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu 
olmak 
2- İlan tarihinden önce Diş Hekimi 
Asistanlığı Eğitimi Sertifikasına, Diş 
Hekimliği Sekreterliği Sertifikasına sahip 
olmak. 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak. 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi)’nde görev 
yapmak üzere 
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Sağlık 

Teknikeri 
32 2 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Diş 

Protez Teknolojisi bölümü ön lisans 

mezunu olmak, 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak. 

1- Üniversitemiz Ağız ve 

Diş Sağlığı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

(hastanesi)’nde görev 

yapmak üzere 

Sağlık 

Teknikeri 
33 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Laborant 

ve Veteriner Sağlık ön lisans 

programından mezun olmak. 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

4- Cinsiyeti erkek olmak. 

1- Üniversitemiz 

Veteriner Fakültesine 

bağlı Hayvan Sağlığı 

Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Hastanesinde 

görev yapmak üzere 

Diğer Sağlık 

Personeli 
34 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 

Beslenme ve Diyetik Bölümü lisans 

mezunu olmak. 

2- İlan tarihinden önce Sağlıklı Sindirim 

Yönteminde Mikrobiyota Destekleri 

(prebiyotikler ve probiyotikler) 

sertifikasına, İrritabl Bağırsak 

Hastalıklarında Yenilikler: GAPS – 

FODMAP Diyetleri Sertifikasına, Sağlıklı 

Mikrobiyom İçin Fermantasyon ve 

Uygulamalı Tarifler Sertifikasına, 

Ketojenik Diyet Sertifikasına sahip olmak. 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Sağlık 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (hastanesi)’nde 

görev yapmak üzere 

 

Diğer Sağlık 

Personeli 
35 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi 

bölümü ön lisans mezunu olmak. 

2- İlan tarihinden önce Hasta ve Yaşlı 

Bakım Uzmanlık Sertifikasına sahip 

olmak. 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Sağlık 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (hastanesi)’nin 

Yoğun bakım ve Palyetif 

bölümünde görev yapmak 

üzere 

 

Diğer Sağlık 

Personeli 
36 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 

Fizyoterapi ön lisans bölümünden mezunu 

olmak. 

2- İlan tarihinden önce Temel İş Sağlığı 

ve Güvenliği Sertifikasına, A1 

seviyesinde İngilizce Kurs Bitirme 

Sertifikasına sahip olmak. 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Sağlık 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (hastanesi)’nde 

görev yapmak üzere 
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Diğer Sağlık 
Personeli 

37 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Tanıtım ve Pazarlama bölümü ön lisans 
mezunu olmak. 
2- İlan tarihinden önce Müşteri İlişkileri 
Eğitimi Sertifikasına, Diksiyon -Topluluk 
Karşısında Konuşma Sertifikasına, 
Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi 
Sertifikasına sahip olmak. 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi)’nde görev 
yapmak üzere 
 

Diğer Sağlık 
Personeli 

38 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve 
Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu 
olmak 
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi)’nde görev 
yapmak üzere 
 

Diğer Sağlık 
Personeli 

39 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi 
bölümü ön lisans mezunu olmak 
2- İlan tarihiden önce İlkyardım 
güncelleme+OED Sertifikasına, Anotomi 
ve Fizyoloji Eğitimi Sertifikasına, 
Sterizasyon ve Dezenfeksiyon 
Sertifikasına sahip olmak. 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi) Çene Cerrahisi 
bölümünde görev yapmak 
üzere 
 

Diğer Sağlık 
Personeli 

40 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi 
bölümü ön lisans mezunu olmak, 
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 
 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi) Çene Cerrahisi 
bölümünde görev yapmak 
üzere 

Röntgen 
Teknisyeni 

41 7 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön 
lisans bölümünden mezun olmak 
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 
 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 
 

Röntgen 
Teknisyeni 

42 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön 
lisans bölümünden mezun olmak 
2- İlan tarihinden önce Uygulamalı 
Bilgisayar Tomografi Kursu Sertifikasına, 
Panoramik ve Sofolomitrik Röntgen 
Eğitimi Sertifikasına, İleri Mr. 
Uygulamaları Eğitimi Sertifikasına sahip 
olmak. 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 
 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 
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Röntgen 
Teknisyeni 

43 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön 
lisans bölümünden mezun olmak 
2- Girişimsel Radyoloji Temel Eğitimi 
Sertifikasına, İleri MR Uygulamaları 
Kursu Sertifikasına, İnfüzyon Pompası, 
Defibrilatör ve Otomatik Enjektör 
Kullanım Sertifikasına, Kontitatif 
Bilgisayarlı Tomografi (QCT) Kursu 
Sertifikasına sahip olmak. 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (hastanesi)’nde 
görev yapmak üzere 
 

Röntgen 
Teknisyeni 

44 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön 
lisans bölümünden mezun olmak 
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi)’nde görev 
yapmak üzere 

Röntgen 
Teknisyeni 

45 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön 
lisans bölümünden mezun olmak 
2- İlan tarihinden önce Girişimsel 
Radyoloji Temel Eğitim Alanında 
Sertifikasına, MR Görüntülemede 
Güvenlik Alanında Sertifikasına, 
Panoramik Röntgen, Diş Tomografisi 
Ağıziçi Tarayıcı ve Fosfor Plak Cihazları 
Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak. 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi)’nde görev 
yapmak üzere 

Röntgen 
Teknisyeni 

46 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön 
lisans bölümünden mezun olmak 
2- İlan tarihiden önce Diş Üniteleri ve 
Röntgen Cihazları Eğitimi Sertifikasına 
sahip olmak. 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi)’nde görev 
yapmak üzere 

Röntgen 
Teknisyeni 

47 2 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön 
lisans bölümünden mezun olmak 
2- İlan tarihinden önce Uygulamalı 
Bilgisayarlı Tomografi Kursu 
Sertifikasına, İş Güvenliği ve 
Radyasyondan Korunma Kursu Katılım 
Sertifikasına, Uygulamalı MRG Kursu 
Sertifikasına, Panoramik ve Seforometrik 
Röntgen Eğitimi Sertifikalarına sahip 
olmak. 
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Ağız ve 
Diş Sağlığı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(hastanesi)’nde görev 
yapmak üzere 
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Röntgen 

Teknisyeni 
48 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 

Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön 

lisans bölümünden mezun olmak 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

4- Cinsiyeti erkek olmak. 

 

1- Üniversitemiz 

Veteriner Fakültesine 

bağlı Hayvan Sağlığı 

Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Hastanesinde 

görev yapmak üzere 

Tekniker 49 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik 

veya Elektrik Teknolojisi ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

2- Yüksek gerilim altında çalışma 

(EKAT) izin belgesine sahip olmak 

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

4- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak. 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

 

1- Üniversitemiz 

Birimlerinde görev 

yapmak üzere 

Tekniker 50 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik 

veya Elektrik Teknolojisi ön lisans 

bölümünden mezun olmak. 

2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

 

1- Üniversitemizin Ağız 

ve Diş Sağlığı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

(hastanesi)’nde ve diğer 

birimlerinde görev 

yapmak üzere 

 

Tekniker 51 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat 

Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, 

Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, 

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve 

Tesisatı Teknolojisi önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemizin Ağız 

ve Diş Sağlığı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

(hastanesi)’nde ve diğer 

birimlerinde görev 

yapmak üzere 
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Tekniker 52 3 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar 

Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve 

Bilişim Sistemleri, Muhabere ve 

Elektronik Bilgi Sistemler, Bilgisayar 

Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı 

(İnternet), Bilgisayar Programlama, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 

Web Teknolojileri ve Programlama, 

Bilgisayar Bilimleri,  Bilgi İşlem, 

Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar 

Operatörlüğü ve Teknikerliği ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

5-  

1- Üniversitemizin Ağız 

ve Diş Sağlığı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

(hastanesi)’nde ve diğer 

birimlerinde görev 

yapmak üzere 

 

Teknisyen 53 1 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mobilya ve 

iç mekân tasarımı bölümünden mezun 

olmak 

2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

 

1- Üniversitemizin Ağız 

ve Diş Sağlığı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

(hastanesi)’nde ve diğer 

birimlerinde  görev 

yapmak üzere 

Teknisyen 54 2 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) elektrik-

elektronik teknolojisi bölümünden mezun 

olmak 

2- İlan tarihinden önce Panoramik röntgen 

diş tomografisi ağıziçi tarayıcı ve fosfor 

plak cihazları ile ilgili eğitime katılmış 

olmak 

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

 

1- Üniversitemizin Ağız 

ve Diş Sağlığı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

(hastanesi)’nde ve diğer 

birimlerinde  görev 

yapmak üzere 

 

Teknisyen 55 1 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) metal 

teknolojisi bölümünden mezun olmak 

2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

 

1- Üniversitemizin Ağız 

ve Diş Sağlığı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

(hastanesi)’nde ve diğer 

birimlerinde  görev 

yapmak üzere 



10 Mart 2023 – Sayı : 32128 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

56 5 

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir lisans programından mezun olmak 
2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel 
güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. 
Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel 
eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve 
ilana son başvuru tarihi ve yerleşen 
adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle 
geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız 
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına 
sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle 
geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay 
kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartının bulunması gerekmektedir.) 
3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. 
Maddesinde yer alan şartları taşımak, 
hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, 
iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet 
usulü çalışmaya engel durumu 
bulunmamak. 
4- Görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel 
engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme 
kaybı gibi engelleri bulunmamak. 
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 
7- Cinsiyeti erkek olmak, 

1- Bu pozisyonda vardiya 
sistemi uygulanmaktadır. 
2- Rektörlük tarafından 
ihtiyaca binaen 
Üniversiteye bağlı il 
merkezi veya ilçelerdeki 
birimlerde İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı 
Sivil Savunma 
Hizmetlerine bağlı olarak 
görev yapmak üzere 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

57 27 

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir ön lisans programından mezun olmak 
2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel 
güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. 
Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel 
eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve 
ilana son başvuru tarihi ve yerleşen 
adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle 
geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız 
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına 
sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle 
geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay 
kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartının bulunması gerekmektedir.) 
3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. 
Maddesinde yer alan şartları taşımak, 
hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, 
iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet 
usulü çalışmaya engel durumu 
bulunmamak. 
4- Görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel 
engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme 
kaybı gibi engelleri bulunmamak. 
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 
7- Cinsiyeti erkek olmak, 

1- Bu pozisyonda vardiya 
sistemi uygulanmaktadır. 
2- Rektörlük tarafından 
ihtiyaca binaen 
Üniversiteye bağlı il 
merkezi veya ilçelerdeki 
birimlerde İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı 
Sivil Savunma 
Hizmetlerine bağlı olarak 
görev yapmak üzere 
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Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

58 4 

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir ön lisans programından mezun olmak 
2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel 
güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. 
Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel 
eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve 
ilana son başvuru tarihi ve yerleşen 
adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle 
geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız 
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına 
sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle 
geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay 
kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartının bulunması gerekmektedir.) 
3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. 
Maddesinde yer alan şartları taşımak, 
hafta sonları dahil vardiyalı alışmaya, 
iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet 
usulü çalışmaya engel durumu 
bulunmamak. 
4- Görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel 
engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme 
kaybı gibi engelleri bulunmamak. 
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 
7- Cinsiyeti kadın olmak, 

1- Bu pozisyonda vardiya 

sistemi uygulanmaktadır. 

2- Rektörlük tarafından 

ihtiyaca binaen 

Üniversiteye bağlı il 

merkezi veya ilçelerdeki 

birimlerde İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı 

Sivil Savunma 

Hizmetlerine bağlı olarak 

görev yapmak üzere 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

59 5 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 
olmak. 
2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel 
güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. 
Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel 
eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve 
ilana son başvuru tarihi ve yerleşen 
adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle 
geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız 
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına 
sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle 
geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay 
kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartının bulunması gerekmektedir.) 
3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. 
Maddesinde yer alan şartları taşımak, 
hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, 
iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet 
usulü çalışmaya engel durumu 
bulunmamak. 
4- Görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel 
engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme 
kaybı gibi engelleri bulunmamak. 
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 

1- Bu pozisyonda vardiya 

sistemi uygulanmaktadır. 

2- Rektörlük tarafından 

ihtiyaca binaen 

Üniversiteye bağlı il 

merkezi veya ilçelerdeki 

birimlerde İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı 

Sivil Savunma 

Hizmetlerine bağlı olarak 

görev yapmak üzere 
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Destek 
Personeli 
(Şoför) 

60 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir lisans programından mezunu olmak, 
2- C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak, 
3- C ve D sınıfı sürücü belgelerinde en az 
5 yıl tecrübeye sahip olmak. 
4- Greyder Operatörlüğü belgesine sahip 
olmak ve belgeyi ehliyete kayıt ettirmiş 
olmak, 
5- SRC-1 ve SRC-3 belgelerine sahip 
olmak. 
6- Psikoteknik belgesine sahip olmak. 
7- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
8- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 
9- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak, 
10- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli 
bulunmamak, 
11- Greyder operatörlüğü ve diğer 
görevleri devamlı yapmasına engel teşkil 
edecek sağlık problemi bulunmadığını 
sağlık raporuyla belgelendirmek, 

1- Üniversitemiz 
birimlerindeki hizmet 
araçlarını, iş makinalarını 
kullanmak ve verilecek 
diğer görevleri yapmak 
üzere 

Destek 
Personeli 
(Şoför) 

61 1 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) 
okullarından mezun olmak, 
2- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3- D sınıfı sürücü belgelerinde en az 1 yıl 
tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek 
4- SRC-2 belgelerine sahip olmak. 
5- Psikoteknik belgesine sahip olmak. 
6- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
7- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 
8- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak, 
9- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli 
bulunmamak, 
10- Şoförlük görevlerini devamlı 
yapmasına engel teşkil edecek sağlık 
problemi bulunmadığını sağlık raporuyla 
belgelendirmek, 

1- Üniversitemiz 
birimlerindeki hizmet 
araçlarını kullanmak ve 
verilecek diğer görevleri 
yapmak üzere 

Destek 
Personeli 
(temizlik 
personeli) 

62 2 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) 
okullarından mezun olmak. 
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 
4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak, 
5- Cinsiyeti kadın olmak. 

1- Üniversitemiz Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığına bağlı spor ve 
sosyal tesislerde kat, oda 
temizliği ve birim 
amirlerince verilecek 
diğer iş ve temizlik işleri 
görevini yapmak üzere 

Destek 
Personeli 
(temizlik 
personeli) 

 

63 3 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) 
okullarından mezun olmak. 
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 
üzeri puan almak, 
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 
doldurmamış olmak, 
4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak, 
5- Cinsiyeti erkek olmak. 

1- Üniversitemiz Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığına bağlı spor ve 
sosyal tesislerde kat, oda 
temizliği ve birim 
amirlerince verilecek 
diğer iş ve temizlik işleri 
görevini yapmak üzere 
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Destek 

Personeli 

(temizlik 

personeli) 

 

64 3 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) 

okullarından mezun olmak. 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak, 

5- Cinsiyeti erkek olmak. 

1- Üniversitemiz 

Veteriner Fakültesine 

bağlı Hayvan Sağlığı 

Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi, 

çiftlik ve ahırlarda 

hayvanların bakımı, 

temizliği ve beslenmesi 

hizmetlerini yürütmek ve 

ihtiyaç halinde kurum 

amirlerinin vereceği diğer 

görevleri yapmak üzere 

Destek 

Personeli 

(temizlik 

personeli, 

bahçıvan) 

 

65 13 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) 

okullarından mezun olmak. 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak, 

5- Cinsiyeti erkek olmak. 

1- Üniversitemiz merkez 

ve ilçelerdeki tüm 

birimlerin açık ve kapalı 

alanların temizlik işleri 

yapmak, eşya, evrak, 

makine, demirbaş 

malzeme, makine teçhizat 

ve bunun gibi yükleri 

taşımak, yükleme ve 

boşaltma işlerini yapmak, 

kapalı mekanların ana 

girişi dahil sınıflar, 

laboratuvarlar, salonlar ve 

çalışma odaları ile ortak 

alanları süpürmek ve 

paspas yapmak, katı 

atıkları ve geri dönüşüm 

materyallerini taşınması, 

bahçe ve peyzaj 

alanlarında ekim, dikim, 

çapa, budama, çim biçme, 

bitki atıklarının 

toplanması, taşınması 

hizmetlerinde ve birim 

amirleri tarafından verilen 

diğer işleri yapmak üzere 

Destek 

Personeli 

(temizlik 

personeli) 

 

66 1 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) 

okullarından mezun olmak. 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak, 

5- Cinsiyeti erkek olmak. 

1- Üniversitemizin 

Merkezi ve İlçelerdeki 

Yerleşkelerinde bulunan 

altyapı, fosseptik, rögar, 

kanal temizliği ve genel 

temizlik işlerinde görev 

yapmak üzere 

Destek 

Personeli 

(temizlik 

personeli- 

bulaşıkçı) 

 

67 3 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) 

okullarından mezun olmak. 

2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak 

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

1- Üniversitemiz Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ve Sağlık 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (hastanesi) 

mutfaklarında bulaşık 

yıkama hizmetleri ve 

birim amirleri tarafından 

verilecek diğer görevleri 

yapmak üzere 
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Destek 

Personeli 

(matbaacı) 

 

68 2 

1- Yükseköğretim Kurumlarının 

Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı 

Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, 

Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü 

Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve 

Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın 

Teknolojileri, Basın ve Yayıncılık ön 

lisans bölümlerinin birinden mezun olmak 

veya herhangi bir ön lisans bölümü 

mezunu olup Matbaacılık sertifikasına 

sahip olmak 

2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz 

Matbaasında çalışmak ve 

birim amirleri tarafından 

verilen diğer görevleri 

yapmak üzere 

Destek 

Personeli 

(Basit Bakım 

Onarım) 

69 1 

1- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-

Elektronik Teknolojileri bölümünden 

mezun olmak, 

2- Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir 

durumu bulunmamak, 

3- Vardiyalı çalışmaya ve seyahate 

/arazide çalışmaya uygun olmak, 

4- Belgelendirme kaydıyla en az 1 (Bir) 

deneyim ve tecrübeye sahip olmak, 

5- Yüksek gerilim altında çalışma 

(EKAT) izin belgesine sahip olmak 

6- MEB onaylı usta öğretici belgesine 

sahip olmak. 

7- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

8- İlan tarihi itibariyle 40 yaşının 

doldurmamış olmak, 

9- Cinsiyeti erkek olmak, 

1- Üniversitemizde 

Güvenlik kamera 

sistemleri ve ses düzeni 

ile ilgili bakım onarım ve 

montaj çalışmalarını 

yapmak 

2- Bilgi İşlem Daire  

Başkanlığında 

çalıştırılmak 

3- Bağlı bulunduğu üst 

yönetici/yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş 

ve işlemleri yapmak üzere 

Destek 

Personeli 

(Basit Bakım 

Onarım) 

70 1 

1- Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim 

Teknolojileri bölümü mezunu olmak, 

2- Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir 

durumu bulunmamak, 

3- Vardiyalı çalışmaya ve seyahate 

/arazide çalışmaya uygun olmak, 

4- MEB onaylı usta öğretici belgesine 

sahip olmak. 

5- Temel Ağ Teknolojileri, CSS 

Temelleri, HTML5 ile WEB geliştirme, 

İşletim sistemlerine giriş ile bilgi 

teknolojileri konularında eğitim almış ve 

katılım sertifikasına sahip olmak. 

6- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

7- İlan tarihi itibariyle 40 yaşının 

doldurmamış olmak, 

8- Cinsiyeti erkek olmak, 

 

1- Üniversitemiz 

Güvenlik kamera 

sistemleri ve ses düzeni 

ile ilgili bakım onarım ve 

montaj çalışmalarını 

yapmak  Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ve diğer 

birimlerde görev yapmak 

üzere 
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Destek 

Personeli 

(Basit Bakım 

Onarım) 

 

71 1 

1- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-

Elektronik Teknolojisi bölümünden 

mezun olmak, 

2- Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir 

durumu bulunmamak, 

3- Vardiyalı çalışmaya ve seyahate 

/arazide çalışmaya uygun olmak, 

4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

6- Cinsiyeti erkek olmak, 

 

1- Üniversitemiz Yapı 

İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı ve diğer 

birimlerde bağlı 

bulunduğu üst 

yönetici/yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş 

ve işlemleri yapmak üzere 

Destek 

Personeli 

(bakım-

onarım) 

 

72 2 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 

olmak. 

2- Boya ve Badana, alçı ve alçıpan, fayans 

sıva alçıpan işlerinde 1 (Bir) yıl tecrübeye 

sahip olmak ve Sgk hizmet belgesiyle 

belgelendirmek 

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

6- Cinsiyeti erkek olmak. 

 

1- Üniversitemiz 

Birimlerinde birim 

amirleri tarafından verilen 

işleri yapmak üzere 

Destek 

Personeli 

(bakım-

onarım) 

 

73 1 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 

olmak. 

2- Kimya Proses Operatör Yardımcısı 

Sertifikasına sahip olmak 

3- Havuz Suyu Operatörlüğü Sertifikasına 

sahip olmak. 

4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

 

1- Üniversitemiz 

bünyesinde bulunan Yarı 

Olimpik Yüzme 

Havuzunda ve gerekli 

hallerde diğer spor 

tesisleri ve birimlerde 

dozajlama işlemini 

yapmak üzere 

 

Destek 

Personeli 

(aşçı) 

 

74 3 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 

olmak. 

2- MEB onaylı Aşçılık sertifikasına sahip 

olmak. 

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak 

4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve 

üzeri puan almak, 

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak, 

1- Üniversitemiz 

Birimlerine bağlı 

Yemekhanelerde görev 

yapmak üzere 

TOPLAM 161   

* Diş Tabibi unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet 
belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı ve transkript) diploma 
puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Diş Tabibi 
pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 
KPSS puanı şartı aranmamaktadır. 
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Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için 

adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Mezuniyet notunun 

eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Bu durumunda aynı olması 

halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR 

A-  Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır. 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para 

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa 

bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak, 

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, 

5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli 

bulunmamak, 

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü 

uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir. 

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi 

isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları 

için 2022 KPSSP93, lise ve dengi okul mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Diş 

Tabibi pozisyonu hariç) 

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam 

edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi 

olarak çalışacaklardır. 

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği 

sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, 

sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

G- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

H- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması. 
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ÖZEL ŞARTLAR 

a) 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Diş Tabibi pozisyonu hariç) 

b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, 

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda 

sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir. 

e) İstenilen belge ve sertifikaları ilan tarihinden önce almış olmak. 

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular şahsen yapılacaktır. 

1- Başvuru Dilekçesi 

2- Başvuru Formu 

3- 1 adet fotoğraf 

4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Diş Tabibi pozisyonu hariç) 

5- Nüfus cüzdan fotokopisi 

6- Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı 

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI 

Adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü 

saat 17.00’ye kadar şahsen Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 

Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. 

Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup (Diş Tabibi pozisyonu hariç), 

KPSS puanlarının eşit olması durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması 

halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum 

tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. 

Kadro sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru 

olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama 

yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar 

ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

BİLGİ İÇİN 

Kafkas Üniversitesi Santral: (0474) 225 11 50-56 (10 44), (10 45) 

    2636/1-1 
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Yozgat İli Halıköy Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Yozgat ili Halıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı Sı

nı
fı

 

D
er

ec
es

i 

A
de

di
 

Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS Taban 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 11 1 

Herhangi bir ortaöğretim 
kurumundan (lise veya 
dengi okul) mezun olmak.

Erkek/Kadın P94 
En az 80 

Puan 

2 İtfaiye Eri GİH 11 3 
Herhangi bir ortaöğretim 
kurumundan (lise veya 
dengi okul) mezun olmak.

Erkek P94 
En az 60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında 
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

•Türk Vatandaşı olmak, 
•Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
•Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

•Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

•İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
•İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla 

öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak,  

•657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A 
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi 
için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile 
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 
yapılacaktır.  

•Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
•İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,  
•Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak,  
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.halikoy.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.  
•Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir 

kadroya başvuru yapabileceklerdir.)  
•Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
•Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden 

alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir),  

•Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

•Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

•KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
•Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
•Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 17.04.2023 - 19.04.2023 

tarihleri arasında mesai bitimine kadar (08.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri 
Müdürlüğüne (Halıköy Belediyesi Hizmet Binası Fatih Mahallesi Belediye Bulvarı No:18/1 
Halıköy Kasabası KADIŞEHRİ/YOZGAT) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

•Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava 
çağırılacaktır. 

•Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

•Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 24.04.2023 tarihinden itibaren Belediyemizin 
www.halikoy.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava 
çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

•Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
•Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

•Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Halıköy Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 
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6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav 03.05.2023 - 04.05.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta 

Memuru alımı için, sözlü sınav 03.05.2023 tarihinde saat 10:00 da, uygulamalı sınav aynı gün 
14:00 te Halıköy Belediyesinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 04.05.2023 
tarihinde saat 09:30 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00’te Halıköy Belediyesinde 
yapılacaktır.  

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir.  

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

Sınav Konuları:  
1. Sözlü sınav;  
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.  
2. Uygulamalı sınav;  
•Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi 

ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,  
•İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde 
yapılacaktır.  

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir.  

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.  

b) Sınavda değerlendirme;  
•Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün 

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.  
•İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır.  
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.  
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde 
ilan edilir.  

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır.  

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

 İlan Olunur. 2621/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi (Kararname Numarası: 132)
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Deprem Sebebiyle Yerleşim Yerini Değiştiren

Kişilerin Haklarının Korunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(Kararname Numarası: 133)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı

İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar
Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair 21/2/2023 Tarihli ve 6816
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6920)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6921)
–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6922)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar (Karar Sayısı: 6923)

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç

Gereç Kira Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 414)
–– Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2023/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/2)
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023-32/68)
–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2023 Tarihli ve 11698 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2018/35713 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 9/3/2023 tarihli ve 32127 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar yayımlanmıştır.

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


