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YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Mal-
zemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “Çev-
re ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanunun” ibaresinden
sonra gelmek üzere “5 inci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (ı) bent-
lerinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde
değiştirilmiş, (ğ), (ş) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (n) bendinde yer alan “Ba-
kanlıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ek-8’de belirtilen” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Deney yapan eleman: İlgili denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında laboratuvarın
kapsamındaki deneylere ilişkin görev yapan; Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş
kurum veya kuruluşlardan eğitim almış, inşaat mühendisi veya jeoloji mühendisi veya jeofizik
mühendisi veya kimya mühendisi veya yapı öğretmeni veya inşaat teknikeri veya geoteknik
teknikeri veya inşaat teknolojileri teknikeri veya hazır beton teknikeri veya yapı teknikeri veya
yapı denetim teknikeri veya yapı teknisyenini,”

“ş) Numune: Bütünü temsil eden örneği,
t) Numune alma elemanı: Zemin deneyleri ve sertleşmiş beton deneyleri hariç olmak

üzere denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında, teknik eleman olarak değerlendirilmek üzere,
laboratuvarın kapsamındaki deneylere ilişkin Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş
kurum veya kuruluşlardan eğitim almış en az lise mezunu kişiyi,”

“z) Kapsam: Laboratuvar izin belgesinde deney kapsam listesi adı altında yer alan ze-
min, inşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili hammadde veya mamul maddelere ait deney adlarını
ve standartlarını,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Laboratuvarlar, yapı malzemesi laboratuvarı ve zemin laboratuvarı olmak üzere
iki şekilde belgelendirilir. Yapı malzemesi laboratuvarları zemin deneyleri konusunda, zemin
laboratuvarları ise yapı malzemesi konusunda kapsam genişletemez. Laboratuvarın faaliyet
göstereceği ilde, analizlerin ve kullanılan cihazların gerektirdiği özel koşulları sağlamak üzere,
en az 150 m² net alana sahip tam donanımlı bir tesis kurması zorunludur. Bu alan ilk kapsama
ilave her deney için 2 m² arttırılır.” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve/veya”
ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “düzenlenmiş” ibaresi “Türk Ak-
reditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş bir kalibrasyon laboratuvarınca
düzenlenen” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu sayı, her ilde en az üç yapı malzemesi ve en az iki zemin laboratuvarı olmak koşulu ile
yapı malzemesi ve zemin laboratuvarı için ayrı ayrı, güncel konumda ve taşıyıcı sistem bölümü
tamamlanmamış denetlenen inşaat alanının 360.000 m²’ye bölünmesi ile elde edilen sonucun
%25’i kadardır.”

“(5) Yapı malzemesi laboratuvarlarında ilgili kalite kontrolü için beton esas olmak üzere
ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü deneyleri konusunda en az iki yıl meslek içi ihtisas ala-
nında laboratuvar denetçi belgesine sahip inşaat mühendisi ile en az iki deney yapan eleman
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istihdam edilir. Zemin laboratuvarlarında zemin deneyleri konusunda, en az iki yıl meslek içi
ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir jeoloji mühendisi ile en az iki de-
ney yapan eleman zorunlu olmak üzere denetçi belgesine sahip inşaat veya jeofizik mühendisi
istihdam edilir. Bu koşullara ilave olarak laboratuvarların kapsamında kimyasal deneylerin bu-
lunması halinde ilgili kalite kontrolü deneyleri konusunda en az iki yıl meslek içi ihtisas ala-
nında laboratuvar denetçi belgesine sahip kimya mühendisi de istihdam edilir. Laboratuvarda
kalite yöneticisi bulundurmak zorunludur. Kalite yöneticisi olarak bünyesindeki laboratuvar
denetçi mühendisi veya deney yapan elemanı görevlendirilebileceği gibi ayrıca bir kalite yö-
neticisi de istihdam edebilir. Laboratuvarda, yapı malzemeleri kapsamında olmak üzere, denetçi
mühendisin sevk ve idaresi altında numune alma elemanı istihdam edilebilir.”
“Üniversitelerin bünyelerinde yer alan laboratuvarlar için kurum yetkililerince düzenlenmiş
4708 sayılı Kanun kapsamında hizmet vermek üzere başvuru yapılmasında sakınca olmadığını
belirten belgenin bulunması.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer
alan “izin belgesi için” ibaresinden sonra gelmek üzere “laboratuvar kuruluşunun faaliyet gös-
terdiği ilin” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İzin belgeli laboratuvarın olmadığı illerde veya izin belgeli laboratuvarlardan bir
veya bir kaçının askıya alınması nedeni ile o ilde faaliyet gösterebilecek laboratuvar kuruluşu
sayısının altıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayının altına düşmesi halinde diğer ilde
faaliyet gösteren izin belgeli laboratuvarlar sahip oldukları kapsam listesinde yer alan deneyler
için numune toplama istasyonu açabilirler. Ancak o ilde izin belgeli bir laboratuvarın açılması
veya izin belgeli laboratuvarların askıdan indirilmesi halinde açılış sırasına göre diğer ilde faa-
liyet gösteren izin belgeli laboratuvarlar numune toplama istasyonunu kapatmak zorundadır-
lar.”
“Heyet, bu tutanak, değerlendirme raporu ve değerlendirme heyetince onaylı yerleşim planını
en geç beş iş günü içerisinde laboratuvar kuruluşunun faaliyet gösterdiği ilin İl Yapı Denetim
Komisyonuna bir yazı ile gönderir.”

“(8) Numune toplama istasyonunun gerekli şartları kaybetmesi veya laboratuvarın talebi
ile veya laboratuvar sayısının altıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayıya ulaşması hal-
lerinde, değerlendirme heyetince yerinde yapılan inceleme raporunun İl Yapı Denetim Komis-
yonuna teslim edilmesini müteakip, İl Yapı Denetim Komisyonunca numune toplama istasyonu
izin belgesi iptal edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Labora-
tuvar, kapsam listesindeki” ibaresi “Yapı malzemesi laboratuvarı, kapsam listesindeki ilgili”
şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “askıda olması” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve/veya deney kabiliyetini etkileyecek türden tadilat ve benzeri durumlar ile belgesi
kapsamında yer alan bir veya birkaç deney için kullandığı cihazın arızalanması” ibaresi eklen-
miş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Laboratuvarlar iş yoğunluğu sebebi ile taşeron laboratuvardan deney hizmeti alamaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Numune toplama istasyonları, her yıl biri vizeye esas olmak üzere en az üç defa

faaliyet gösterdiği ilin İl Yapı Denetim Komisyonunun görevlendirdiği elemanlarca denetlenir
ve değerlendirme raporları komisyon kararı alınmak üzere laboratuvar kuruluşunun faaliyet
gösterdiği ilin İl Yapı Denetim Komisyonuna bir yazı ile gönderilir.”
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MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(16) Yapı malzemesi laboratuvarlarının deney kapsamı minimum; taze betondan nu-

mune alınması, taşınması, kürü, basınç deneyinin yapılması, sertleşmiş betondan yerinde nu-
mune alınması ve deneyinin yapılması, betonarme çeliğinden numune alınması ve çekme de-
neyinin yapılmasını ihtiva eder.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde
yer alan “yapı malzemeleri laboratuvarında” ibaresi “laboratuvarda” şeklinde değiştirilmiş,
onuncu fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde
yer alan “üç yılını” ibaresi “iki yılını” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“b) İlgili sağlık kurum veya kuruluşunca, şantiyelerde görevini yapmaya engel bir du-
rumu olmadığı belirlenen,”

“d) Akademisyenlerin yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetle-
rinde geçen süre de fiili çalışmadan sayılarak, mesleğinde fiilen en az beş yıl çalıştığını, ilgili
kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler ile gösteren,”

“(14) Laboratuvar kuruluşunda görev alacak denetçi mühendislerin, 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış
olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç-
lar, 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 adli sicil kaydı bulunmamalı, ilgili meslek oda-
sına kayıtlı olmalı, şantiyelerde görevini yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum
veya kuruluşunca belirlenmeli, noterlikçe tasdikli imza beyanı olmalı ve T.C. kimlik numarası
Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonuna sunulmalıdır.

(15) Laboratuvar kuruluşunda görev alacak deney yapan eleman ve numune alma ele-
manlarının şantiyelerde görevini yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya
kuruluşunca belirlenmeli, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası 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 mal-
varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydı bulunmamalı, mühendis
olanlar ilgili meslek odasına kayıtlı olmalı ve T.C. kimlik numarası Merkez veya İl Yapı De-
netim Komisyonuna sunulmalıdır.

(16) Laboratuvar kuruluşu ile istihdam edilecek denetçi, deney yapan eleman, numune
alma elemanı ve kalite yöneticisi arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içe-
ren bir sözleşme akdedilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tara-
fında” ibaresi “tarafından” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “1 yıl” ibaresi “altı ay” şeklinde de-
ğiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “asıllarını ve”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
“Laboratuvar izin belgesi, laboratuvarın kapsamında yer alan bir veya birkaç deney için kul-
landığı cihazın arızalanması halleri hariç olmak üzere, laboratuvarın talebi ile bir yıl içerisinde
bir defa askıya alınır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çevre
ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“Laboratuvar deneylerine ilişkin hizmet bedeli ve ödenmesi
EK MADDE 1- (1) Beton deneylerinin izlenmesine yönelik kullanılacak etiket bedelleri

ile yapının taşıyıcı sistemine ilişkin taze beton, sertleşmiş beton (karot) ve betonarme çeliği
deney bedelleri yapı denetim hizmet bedeline dahildir. 

(2) Yapı denetim kuruluşu tarafından yapı müteahhidinden yaptırılması istenilen mua-
yene ve deneyler belgelendirilir. Laboratuvarlar tarafından her bir hakedişe konu yapı bölü-
mündeki taşıyıcı sisteme ilişkin muayene ve deneyler ayrı ayrı faturalandırılır. Yapı denetim
kuruluşları tarafından bu faturalar ilgili hakediş ekine konulur ve taşıyıcı sisteme ilişkin de-
neylerin fatura tutarı kadar bedel hakediş tahakkuka bağlandıktan sonra laboratuvar kuruluşu-
nun hesabına aktarılır. 

(3) Laboratuvar kuruluşuna ödenecek olan taze ve sertleşmiş beton deneyi bedelleri bu
Yönetmeliğe ekli Ek-9 Tarife Cetvelinde yer alan birim fiyatları geçemez. Bu birim fiyatlar
Bakanlıkça her yıl bir önceki yılın yurt içi üretici fiyat endeksi esas alınarak güncellenir. Kü-
suratlar bir üst tamsayıya tamamlanır. Her yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığın
ilgili biriminin elektronik adresinden yayınlanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı malzemesi ve zemin laboratuvarı

olarak birlikte hizmet veren laboratuvarların müktesep hakları saklıdır. Bu laboratuvar kuru-
luşları 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan, o ilde faaliyet gösterebilecek laboratuvar ku-
ruluşu sayısı hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı malzemesi ve zemin laboratuvarı

olarak birlikte hizmet veren laboratuvarlar hem yapı malzemesi hem de zemin deneyleri ko-
nusunda altıncı maddenin beşinci fıkrasında sayılan denetçiler ve deney yapan elemanları bir-
likte istihdam etmek zorundadır. Laboratuvarda kalite yöneticisi bulundurmak zorunludur. La-
boratuvar kalite yöneticisi olarak laboratuvar denetçi mühendisi veya deney yapan elemanı gö-
revlendirilebileceği gibi ayrıca bir kalite yöneticisi de istihdam edebilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce faaliyetini durduran ve/veya faaliyeti durdu-

rulan laboratuvarlar, askıya alındıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete geçmedikleri
takdirde sözleşmeleri Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça feshe-
dilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Birim fiyatlar
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan nu-

muneler için yapı denetim kuruluşu ile laboratuvar arasında imzalanan sözleşmede belirtilen
fiyatlar geçerlidir.” 

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” iba-
resi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 ekteki
şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-8 ve Ek-9 eklenmiştir.

MADDE 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Ba-
kanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Deprem bölgesinde görevli personel
GEÇİCİ MADDE 7- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan

personelden 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla olağanüstü hâl ilan edilen
deprem bölgesi illerindeki hizmet birimlerinden EK-1A’da yer alan cetvelde belirtilenlerde gö-
rev yapanların hizmet puanları, aynı cetvelde belirlenen düzeye yükseltilerek hesaplanır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki personelden;
a) Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Fırat Gümrük ve Dış

Ticaret Bölge Müdürlüğünde görev yapanların bu hizmet birimlerinde geçen hizmetleri, EK-
1’de yer alan cetvelin 4 yıl hizmet süresi bulunan 2 nci hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

b) Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü, Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü ve Yayladağı Güm-
rük Müdürlüğünde ikinci bölge hizmetini yapmakta olanlar için talep etmeleri halinde, bu hiz-
met birimlerinde geçen hizmetleri EK-1’de yer alan cetvelin 3 yıl hizmet süresi olan 3 üncü
hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

(3) Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü ve Adıyaman Gümrük Müdürlüğünde görev
yapan personel için ikinci fıkranın (a) bendi, İslahiye Gümrük Müdürlüğünde görev yapan per-
sonel için ikinci fıkranın (b) bendi bu hizmet birimlerinde fiilen çalışmanın başlaması halinde
kıyasen uygulanır.

(4) Bu madde uyarınca hizmet süresinin hesaplanmasında, çalışılan hizmet biriminde
geçen süreler o hizmet birimi için belirlenen hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır.

(5) Bu madde hükümleri 6/2/2023 tarihinden itibaren geçen hizmetler için 1 yıl süre
ile uygulanır. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar uzatabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe EK-1’den sonra gelmek üzere ekte yer alan EK-1A sa-
yılı cetvel eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar

ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde yer-

leştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz

önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en

yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların

yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde Kurum tarafından, noter huzurunda kura çekilir ve

kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Ku-

rumun resmî internet sitesinde de ilân edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Eczacının eczane açılış ve nakil başvurusunun il sağlık müdürlüğünce

ilgili eczacı odasına tebliğinden itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yetkilile-

rince hazırlanan muvazaa değerlendirme raporu, somut bilgi ve belgelerle birlikte il sağlık mü-

dürlüğüne verilir. İl sağlık müdürlüğü yetkililerince muvazaa konusunda bölge eczacı odası

raporunun verildiği veya belirtilen sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde

karar verilir. İl sağlık müdürlüğü veya bölge eczacı odasından herhangi biri muvazaa iddiasında

bulunduğu takdirde muvazaa konusu, il sağlık müdürünün ya da uygun göreceği müdürlük yet-

kilisinin başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve bölge eczacı odası tarafından görevlendirilen

yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve muvazaa

konusunda karar verilir. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Kurum tarafından

belirlenir.

(2) Faaliyette olan eczanelerle ilgili muvazaa şüphesinin bulunması durumunda muva-

zaa değerlendirmesi birinci fıkra doğrultusunda Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından

gerçekleştirilir. Kurumca belirlenecek usûl ve esaslar doğrultusunda, dosyanın Kuruma gön-

derilmesine Komisyonca karar verilmesi halinde, dosya belgeleriyle birlikte Kuruma gönderilir.

Kurumca, müfettiş marifetiyle yapılacak inceleme ve denetim sonucunda düzenlenen raporun

neticesi uygulanmak üzere il sağlık müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar, il sağlık mü-

dürlüğü onayıyla yapılır.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik uyarınca;

a) Bölgelerindeki yerleşim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil olacak günler

ve saatler eczacı odası veya temsilcisi tarafından tespit edilir.

b) Nöbetçi eczane ihtiyacı, Kurum tarafından halkın ihtiyacını temin edecek surette be-

lirlenir. Eczacı odası veya temsilcisi, Kurumca belirlenmiş miktarda nöbetçi kalacak eczaneleri

belirler ve eczanelere ait nöbet listelerini hazırlayarak hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde

zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğünün onayına sunar. Nöbet listeleri il sağlık müdürlüğünün

kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.

c) Nöbet listelerinin, eczacı odası veya temsilcisi tarafından Kurumca belirlenmiş ihti-

yacı karşılayacak şekilde hazırlanmaması durumunda bu listeler yeniden düzenlenmek üzere

müdürlükçe iade edilir. Yeniden düzenlenen listelerin de belirlenen ihtiyacı karşılayacak şekilde

olmaması halinde nöbet listeleri, il veya ilçe sağlık müdürlüğünce düzenlenir.

ç) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelere ait nöbet listelerinin hazırlanarak

hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında il ve ilçe sağlık müdürlüğünün onayına su-

nulamaması durumunda nöbet listeleri il veya ilçe sağlık müdürlüğünce hazırlanır.”

“(6) Eczacının hastalık ve sair mazeretlerine istinaden nöbet hizmetinden muaf tutulma

talebi, bölge eczacı odası tarafından değerlendirilerek il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı

ile uygulamaya konulur.

(7) Eczanenin, il veya ilçe sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulan

nöbet ve tatil zamanları için düzenlenmiş listeler doğrultusunda hizmet vermesi mecburidir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya me-

sul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru ya-

pılır. İl sağlık müdürlüğü yetkilisi ve eczacı odası temsilcisi ile beraber tutanak düzenlenerek

ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır ve keyfiyet vergi dairesine

bildirilir. Düzenlenen tutanak istendiğinde ibraz edilmek üzere eczanede muhafaza edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden

talebi ile meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczane ka-

palı tutulabilir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/1/2021 tarihli ve 31372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Laboratuvar

İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına

Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hiz-

meti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayı-

sından fazla olduğu hallerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d)

bentlerinde sayılan şartların sağlanması ve kurucunun izin belgeli bir yapı denetim kuruluşunda

kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı veya izin belgeli bir laboratuvar kuruluşunda görevli

teknik personel olarak yer almaması, hizmet vereceği laboratuvar kapsam türünü belirtmesi ve

Ulusal Yapı Denetim Sistemi (UYDS) üzerinden ön kayıt işleminin yapılarak hizmet sözleş-

mesinin imzalanması ön koşulları ile başvuru yapmış kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleş-

tirilir.

b) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hiz-

meti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayı-

sından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şart-

ların tamamının sağlanmış olması ve kurucunun izin belgeli bir yapı denetim kuruluşunda ku-

ruluş ortağı ve/veya denetim elemanı veya izin belgeli bir laboratuvar kuruluşunda görevli tek-

nik personel olarak yer almaması halinde kuruluşa izin belgesi verilir.”

“Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan

şartları sağlamayan başvurular ile kurucunun izin belgeli bir yapı denetim kuruluşunda kuruluş

ortağı ve/veya denetim elemanı veya izin belgeli bir laboratuvar kuruluşunda görevli teknik

personel olarak yer aldığı tespit edilenler hiçbir koşulda sıralamaya alınmazlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklen-

miştir.

“Bu amaçla, kuruluşun 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi

temin ederek Komisyona yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Elektronik yolla tebligatın zorunlu

bir sebeple yapılamaması hâlinde tebligat Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen adresine

yapılır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Sıralamada iken kurucunun izin belgeli bir yapı denetim kuruluşunda kuruluş ortağı

ve/veya denetim elemanı veya izin belgeli bir laboratuvar kuruluşunda görevli teknik personel

olduğu tespit edilen,”
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MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.  

“Mevcut sıralamadaki kuruluşların kapsam türü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce sıralamaya girmek üzere

başvuru yapanlardan sıralamaya girmeye engeli bulunmayan, sıralamaya girmiş ve halen sıra-

lamada olan kuruluşlar, kendilerine yapılan tebligattan sonra kırk beş gün içinde hizmet vermek

istedikleri kapsam türünü yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Mevcut sıralamadaki kuruluşların durumu

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce sıralamaya girmek üzere

başvuru yapanlardan sıralamaya girmeye engeli bulunmayan, sıralamaya girmiş ve halen sıra-

lamada olan kuruluşlardan bu fıkranın yayımı tarihi itibarıyla 7 nci maddenin birinci fıkrasının

(e) bendi kapsamında kalan kuruluşlara, bir kereye mahsus durumunu düzeltmesi için 6 ncı

maddenin birinci fıkrası hükümleri kapsamında tebligat yapılır ve otuz gün süre verilir. Bu

süre içerisinde uygun hale getirilen kuruluşların sıralamadaki yeri korunur, getirilmeyenler ise

sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.

—— • ——
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

LABORATUVAR KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ,

İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ 

TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hak-

kında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, laboratuvar kuruluşları ile bu kuruluşlarda görevli

mühendisler ve diğer teknik personel hakkında tesis edilecek olan idari müeyyidelerin uygu-

lanması, idari para cezalarının tahsili ve izin belgesi iptali işlemleriyle laboratuvar kuruluşla-

rının işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usûl ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4708 sayılı Kanuna tâbi olan bütün laboratuvar kuruluşları

ile bu kuruluşların mühendisleri ile teknik personeli ve bunlar hakkında 4708 sayılı Kanunun

8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca yürütülen iş ve işlemleri kapsar.

14 Mart 2023 – Sayı : 32132                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında

Kanunun 8 inci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin bi-

rinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Raporları ile Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonu Kararları

Değerlendirme raporları

MADDE 4- (1) Laboratuvar kuruluşlarının faaliyetleri ihbar veya şikâyet üzerine ve-

yahut re’sen incelenir. Laboratuvar kuruluşları, her yıl biri vizeye esas olmak üzere en az üç

defa İl Yapı Denetim Komisyonunca veya bu komisyonun görevlendirdiği elemanlarca denet-

lenir. Merkez Yapı Denetim Komisyonu veya bu komisyonun görevlendirdiği elemanlarca da

re’sen denetlenebilir. İnceleme neticesinde, 4708 sayılı Kanun ile 11/12/2020 tarihli ve 31331

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama

Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara göre görevini yerine getirmediği veya

herhangi bir şekilde 4708 sayılı Kanuna aykırı davrandığı anlaşılan laboratuvar kuruluşunun

ve görevli mühendisleri ile diğer teknik personeli hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-

şikliği İl Müdürlüğünce değerlendirme raporları tanzim edilir.

(2) 4708 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflar, ta-

rafların laboratuvar deneyleri konusundaki her türlü müracaatları, öncelikle yapının bulunduğu

yerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan perso-

nelden müteşekkil değerlendirme heyeti tarafından incelenerek sonuçlandırılır. Deneyi yapan

laboratuvar kuruluşunun farklı bir ilde bulunması halinde, iş ve işlemler yapının bulunduğu ve

laboratuvar kuruluşunun bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince

koordineli olarak yürütülür.

(3) Değerlendirme raporlarında, laboratuvar ve görevli mühendisleri ile diğer teknik

personelinin 4708 sayılı Kanuna aykırı fiillerinin ve hâllerinin objektif delillere dayandırılması,

delillerin mutlaka rapor ekine sıra numarası verilerek konulması ve aykırılığa sebebiyetten do-

layı sorumluluğu bulunan mühendisler ile diğer teknik personelin açıkça tespit edilmesi şart-

tır.

(4) Görev ve sorumluluğun 4708 sayılı Kanunda, Yapı Malzemeleri ve Zemin Labora-

tuvarları Uygulama Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak

yerine getirilmemesi ile alâkalı olarak, laboratuvarı temsile yetkili olanlar ve sorumluluğu bu-

lunan mühendisler ile diğer teknik personelin yazılı olarak savunması alınır ve savunma bel-

geleri de değerlendirme raporunun ekine konulur. Değerlendirme raporları ilgisine göre İl

ve/veya Merkez Yapı Denetim Komisyonunca değerlendirilir.

Laboratuvar kuruluşları hakkında idari müeyyide uygulanmasına ilişkin hazırlanan

değerlendirme raporlarının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar

MADDE 5- (1) 4708 sayılı Kanunda ve Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları

Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği
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tespit edilen laboratuvarlar hakkında uygulanacak idari müeyyideler ilgisine göre İl ve/veya

Merkez Yapı Denetim Komisyonu kararı alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mü-

dürlüğünce ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 4708 sayılı Kanunun

8 inci maddesindeki esaslar doğrultusunda tesis edilir.

(2) Laboratuvar kuruluşuna; beton, hazır beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı mal-

zemesi üreten ve/veya pazarlayan firmaların ticari faaliyetlerine yönelik olarak, üretici ve/veya

pazarlayan tarafından sağlanması gereken test ve deneyler için firmalar adına laboratuvar hiz-

metinde bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 4708 sayılı Kanunda öngörülen yeni iş al-

maktan men cezası verilmesi sürecinde; laboratuvarın faaliyette bulunduğu ilin İl Yapı Denetim

Komisyonunca, yeni iş almaktan men cezasına ilişkin komisyon kararı alınarak Çevre, Şehir-

cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir.

(3) Laboratuvar kuruluşu hakkında aynı değerlendirme raporu kapsamında tespit edilen

fiil ve hallerin durumuna göre idari para cezası ile birlikte bir yıl yeni iş almaktan men cezasının

da uygulanmasının gerekmesi halinde, alınacak İl Yapı Denetim Komisyonu kararlarının idari

para cezasına ilişkin kısımları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, bir yıl

yeni iş almaktan men cezasına ilişkin kısımları ise komisyon kararının Çevre, Şehircilik ve İk-

lim Değişikliği İl Müdürlüğünce bildirilmesini müteakip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanlığınca uygulanır.

(4) Laboratuvar kuruluşunun gerçeğe aykırı olarak düzenlediği raporu idarelere veya

şahıslara sunduğunun tespit edilmesi halinde, tespiti gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlanacak değerlendirme raporu Çevre, Şehircilik ve İklim De-

ğişikliği Bakanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Müeyyideler

Uyarma cezası

MADDE 6- (1) Laboratuvar kuruluşu hakkında yapılacak inceleme kapsamında hazır-

lanacak aynı değerlendirme raporuna göre uyarma cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin

tespit edilmesi halinde kuruluşa idari para cezasına esas olmak üzere tek bir uyarma cezası uy-

gulanır.

(2) Önceki uyarma cezasına ilişkin idari müeyyide kararının laboratuvara tebliğ edilme

tarihinden sonra gerçekleşen fiile dair verilen uyarma cezası idari para cezası verme yönünden

laboratuvarlar için tekerrüre esas alınır.

İdari para cezası

MADDE 7- (1) Laboratuvar kuruluşu hakkındaki inceleme kapsamında hazırlanacak

aynı değerlendirme raporuna istinaden birden fazla fiilden dolayı idari para cezası uygulanması

gerekse bile bu bedel 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on dokuzuncu fıkrasındaki be-

delden fazla olamaz. Ancak bu durum aynı laboratuvar kuruluşu hakkında daha sonraki bir in-

celeme kapsamında hazırlanacak yeni bir değerlendirme raporuna istinaden 4708 sayılı Kanu-

nun 8 inci maddesinin on dokuzuncu fıkrasındaki bedelde idari para cezası uygulanmasına en-

gel teşkil etmez.
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Bir yıl yeni iş almaktan men cezası

MADDE 8- (1) Bir yıl yeni iş almaktan men cezasına dair işlemler, Resmî Gazete’de

ilan edilerek yürürlüğe konur. Önceki yeni iş almaktan men cezasına ilişkin idari müeyyidenin,

Resmî Gazete’de ilan edilme tarihinden sonra gerçekleşen fiile dair verilen yeni iş almaktan

men cezası, faaliyete son verme yönünden tekerrüre esas alınır.

(2) Laboratuvar kuruluşlarına birden fazla yeni iş almaktan men cezası uygulanması

halinde yeni iş almaktan men cezalarının her birinin Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihte baş-

laması ve yine her birinin başladığı tarih itibari ile bir yıl sonunda bitmesi esastır.

(3) Laboratuvar kuruluşuna, aynı inceleme kapsamında hazırlanacak aynı değerlendir-

me raporuna göre birden fazla fiilden dolayı bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilmesi ge-

rekse bile laboratuvar kuruluşu hakkında tek bir yıl yeni iş almaktan men cezası uygulanır. Bu

durum aynı laboratuvar kuruluşu için ileride yapılacak bir inceleme kapsamında hazırlanacak

yeni bir değerlendirme raporu doğrultusunda kuruluşa başka bir yıl yeni iş almaktan men cezası

uygulanmasına engel değildir.

Faaliyete son verme cezası

MADDE 9- (1) Laboratuvar kuruluşlarının haklarında verilen üçüncü bir yıl yeni iş al-

maktan men cezasının Resmî Gazete’de ilanını müteakip veya 5 inci maddenin dördüncü fıkrası

kapsamında hazırlanan değerlendirme raporuna istinaden alınacak Merkez Yapı Denetim Ko-

misyonu Kararı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca laboratuvar izin

belgesi iptal edilerek sözleşmesi fesih edilmek suretiyle faaliyetine son verilir ve teminatı irat

kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki işlemler 8 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri dikkate

alınarak yürütülür.

(2) Laboratuvar kuruluşları hakkındaki faaliyete son verme cezaları Resmî Gazete ilanı

ile yürürlüğe konur.

Denetçiler ve diğer teknik personel hakkında tesis edilecek idari işlemlere ilişkin esaslar

MADDE 10- (1) Laboratuvar kuruluşlarının, denetçi mühendisleri ile diğer teknik per-

soneli hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası kapsamında tesis

edilecek idari müeyyideler, Merkez Yapı Denetimi Komisyonunun kararı üzerine Resmî Ga-

zete’de ilan edilmek suretiyle uygulanır.

(2) Laboratuvar kuruluşu hakkında hazırlanacak aynı değerlendirme raporu kapsamında

birden fazla fiilden dolayı idari para cezası uygulanmasına sebep olan denetçi mühendis ve di-

ğer teknik personel için bu durum, 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası

uyarınca yürütülecek işlemler kapsamında bir defa idari müeyyide uygulanmasına sebebiyet

vermek olarak dikkate alınır.

(3) 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca labo-

ratuvar kuruluşuna uygulanan idari para cezasının, aynı maddenin on üçüncü fıkrası kapsa-

mında denetçi mühendisler ile teknik elemanlar hakkında uygulanacak idari müeyyide yönün-

den dikkate alınabilmesi için laboratuvar kuruluşuna uygulanan idari para cezasına esas teşkil

eden üç uyarma cezasına da aynı denetçi mühendis veya teknik eleman tarafından sebebiyet

verilmiş olması gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Para Cezasına İlişkin İdari Müeyyide Kararı, Tebliği ve Tahsili

İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı

MADDE 11- (1) İdari para cezası vermeye yetkili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

İl Müdürlüğü, kendisine intikal ettirilen İl Yapı Denetim Komisyonu Kararı ve değerlendirme

raporu ile eklerini inceleyerek gerekli idari para cezası kararını verir.

(2) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararında;

a) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı düzenlenen;

1) Gerçek kişi ise; adı, soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının

(Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunmaması hâlinde, baba ve anne adı, doğum ta-

rihi ve yerinin),

2) Tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, adresi, kanunî temsilcisinin adı, soyadı, görevi

ve vergi kimlik numarasının,

b) İdari müeyyide kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin ve bu fiilin dayanağı

olan kanun/yönetmelik maddesinin,

c) İdari para cezası verilmesini gerektiren usulsüzlük ve/veya aykırılığın gerçekleştiği

yapı bölümü ve tarih aralığının,

ç) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlisinin adı, soyadı ve unvanının,

d) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin (idari para cezası verilmesini gerek-

tiren usulsüzlük ve/veya aykırılığın belirlendiği değerlendirme raporu ile İl Yapı Denetim Ko-

misyonu Kararının bir nüshasının),

e) Cezanın ödeneceği yerin,

f) Ödeme süresinin ve şeklinin,

g) İdari para cezasına itiraz edilebilecek makamın,

ğ) İtiraz süresinin,

h) Kararın tebliğ tarihinin,

ı) Kararın idarede kalan nüshasında kesinleşme tarihinin,

i) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,

belirtilmesi zorunludur.

İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararının tebliği

MADDE 12- (1) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı, 11/2/1959 tarihli ve

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişi hakkında

verilen idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararları her hâlde ilgili tüzel kişiye tebliğ

edilir.

(2) Tebligat metninde idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararına karşı başvu-

rulabilecek kanun yolları, mercileri ve süreleri açıkça belirtilir. Tebliğin yapılması sonrasında

tebliğ tarihi idari müeyyide kararına işlenir.

İdari para cezasına itiraz süresi

MADDE 13- (1) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararlarına karşı tebliğ ta-

rihinden itibaren on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.
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İdari para cezasının kesinleşmesi

MADDE 14- (1) 4708 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin

idari müeyyide kararları, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yetkili idare

mahkemesine itiraz yoluna başvurulmaması veya itiraz yoluna başvurulması halinde yargılama

aşamalarının son bulması neticesinde kesinleşir. Kesinleşme tarihi idari müeyyide kararına iş-

lenir.

İdari para cezalarını ödeme süresi ve yeri

MADDE 15- (1) İdari para cezaları, bu cezaya ilişkin kararın tebliğinden itibaren bir

ay içinde ödenir.

(2) Ödeme süresi içinde ya da idari para cezalarına ilişkin idari müeyyide kararlarının

kesinleşmesinden önce ödenmek istenen para cezaları ilgili muhasebe yetkilisi mutemetlerine

ve muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe

müdürlükleri) ödenebilir.

(3) Ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasına ilişkin idari

müeyyide kararları, kesinleşmesini müteakip tahsil için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

İl Müdürlüklerince borçlu gerçek kişi ise ikametgâhının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin

bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz ver-

gileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

İdari para cezalarının ödeme şekli

MADDE 16- (1) İdari para cezasının ödeme süresi içinde defaten ödenmesi hâlinde,

tahakkuk ettirilen tutarın dörtte üçü tahsil edilir.

(2) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde,

idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit hâ-

linde ödenmesine karar verilebilir.

(3) İdari para cezasının ödeme süresinde yapılan taksitlendirme talepleri idarî para ce-

zası vermeye yetkili mercilerce değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; idari para

cezası karar tarihi, kararın tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları açık olarak belirtilmek sure-

tiyle yazılı olarak yapılır.

(4) Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; dört eşit taksit halinde ve birinci taksiti

idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksiti ise idari para cezasının tebliğ ta-

rihinden itibaren bir yıl içerisinde idarece belirlenecek sürelerde öder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
YAPI DENETİM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ,

İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ 
TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hak-

kında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görevli
mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan idari müeyyidelerin uygulanması, idari
para cezalarının tahsili ve izin belgesi iptali işlemleriyle yapı denetimi kuruluşlarının işlem ve
faaliyetlerinin denetlenmesinin usûl ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4708 sayılı Kanun uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim De-

ğişikliği Bakanlığından izin belgesi alan yapı denetim kuruluşlarını, bu kuruluşların mimar ve
mühendisleri ile teknik personelini ve bunlar hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
bir ila yirmi ikinci fıkraları ve 10 uncu maddesi uyarınca yürütülen iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında

Kanunun 8 inci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme Raporları ile Merkez ve İl Yapı Denetim

Komisyonu Kararları

İnceleme raporları
MADDE 4- (1) Yapı denetim kuruluşlarının faaliyetleri, ihbar veya şikâyet üzerine ve-

yahut re’sen incelenir. İnceleme neticesinde, 4708 sayılı Kanunda ve 5/2/2008 tarihli ve 26778
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile ilgili mevzuatta
öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği veya herhangi bir şekilde 4708
sayılı Kanuna aykırı davrandığı anlaşılan yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli
mimar ve mühendisler ile diğer teknik personel hakkında, Valilikçe (Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğünce) tanzim olunacak inceleme raporları, her yapı denetimi kuruluşu
için ve denetlenen her bir iş için Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) esas alınarak ayrı ayrı tan-
zim edilir. Aynı parselde birden fazla yapı olması durumunda dahi denetlenen her bir yapı için,
Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) esas alınarak ayrı ayrı inceleme raporu düzenlenir.

(2) İnceleme raporlarının, Ek-1’de yer alan Teknik İnceleme Raporuna uygun olarak
hazırlanması, yapıdaki aykırılıkların ve yapı denetim kuruluşları ile mimar, mühendis ve diğer
teknik personelinin 4708 sayılı Kanuna aykırı fiillerinin ve hâllerinin objektif delillere dayan-
dırılması, delillerin mutlaka rapor ekine sıra numarası verilerek konulması ve aykırılıklara se-
bebiyetten dolayı sorumluluğu bulunan mimar ve mühendisler ile diğer teknik personelin açıkça
tespit edilmesi şarttır.

(3) Denetim görevinin 4708 sayılı Kanunda, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde
ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak yerine getirilmemesi ile alâkalı ola-
rak, yapı denetim kuruluşunu temsile yetkili olanların ve yapıdaki aykırılıklarda sorumluluğu
bulunan mimar ve mühendisler ile diğer teknik personelin yazılı olarak savunması alınır ve sa-
vunma belgeleri de inceleme raporunun ekine konulur. İnceleme raporları İl Yapı Denetim Ko-
misyonunca değerlendirilir.

14 Mart 2023 – Sayı : 32132                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Yapı denetim kuruluşları hakkında idari müeyyide uygulanmasına ilişkin hazırlanan
teknik inceleme raporlarının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar

MADDE 5- (1) 4708 sayılı Kanunda ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde ön-
görülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetimi kuruluş-
ları hakkında uygulanacak idari müeyyideler, her bir iş (YİBF) için ayrı ayrı olmak üzere ilgi-
sine göre İl ve/veya Merkez Yapı Denetim Komisyonu Kararı alınarak Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği İl Müdürlüğünce ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca
4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki esaslar doğrultusunda tesis edilir.

(2) Yapı denetim kuruluşu hakkında aynı inceleme raporu kapsamında tespit edilen fiil
ve hallerin durumuna göre idari para cezası ile birlikte bir yıl yeni iş almaktan men cezasının
da uygulanmasının gerekmesi halinde, alınacak İl Yapı Denetim Komisyonu kararlarının idari
para cezasına ilişkin kısımları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, bir yıl
yeni iş almaktan men cezasına ilişkin kısımları ise komisyon kararının Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği İl Müdürlüğünce bildirilmesini müteakip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığınca uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Müeyyideler

İdari para cezası
MADDE 6- (1) Toplam yapı inşaat alanı hususunda 4708 sayılı Kanun ve ilgili diğer

mevzuatta konuya ilişkin yer alan hükümler dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilir.
(2) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen işleri sonradan devir alan yapı denetim

kuruluşlarına yapı denetim hizmet sözleşmesine göre uygulanacak idari para cezası belirlenir-
ken yapıyı devraldığı seviyeden tamamlanmasına kadarki denetimini gerçekleştireceği kısma
tekabül eden hizmet bedeli dikkate alınır.

(3) Yapı denetim kuruluşları hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine göre idari müeyyide işlemi uygulanır-
ken fiilin tespit tarihi itibarıyla kuruluşun üzerindeki güncel işler dikkate alınır.

(4) Yapı denetim kuruluşuna, denetimini üstlendiği bir yapı için yürütülen inceleme
kapsamında YİBF bazında hazırlanacak aynı teknik inceleme raporuna istinaden birden fazla
fiilden dolayı idari para cezası verilmesi gerekse bile bu bedel yapı denetim hizmet sözleşmesi
bedelinin %50’sinden fazla olamaz. Bu durum aynı iş için ileride yapılacak bir inceleme kap-
samında hazırlanacak yeni bir teknik inceleme raporu doğrultusunda kuruluşa yapı denetim
hizmet sözleşmesi bedelinin %50’sine kadar idari para cezası uygulanmasına engel değildir.

Bir yıl yeni iş almaktan men cezası
MADDE 7- (1) Yapı denetim kuruluşuna; denetimini üstlendiği bir yapı için yürütülen

inceleme kapsamında YİBF bazında hazırlanacak aynı teknik inceleme raporu sonucuna göre
birden fazla fiilden dolayı bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilmesi gerekse bile kuruluşun
hakkında tek bir yıl yeni iş almaktan men cezası olarak uygulanır. Bu durum aynı iş için ileride
yapılacak bir inceleme kapsamında hazırlanacak yeni bir teknik inceleme raporu doğrultusunda
kuruluşa başka bir yıl yeni iş almaktan men cezası uygulanmasına engel değildir.

(2) Bir yıl yeni iş almaktan men cezasına dair işlemler, Resmî Gazete’de ilan edilerek
yürürlüğe konur. Önceki bir yıl yeni iş almaktan men cezasına ilişkin idari müeyyidenin, Resmî
Gazete’de ilan edilme tarihinden sonra gerçekleşen fiile dair verilen bir yıl yeni iş almaktan
men cezası, faaliyete son verme yönünden yapı denetim kuruluşları için tekerrüre esas alınır.

(3) Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında işlemler yürütülürken bu maddenin ikinci fıkra hükümleri dikkate alınır.

(4) Yapı denetim kuruluşuna birden fazla bir yıl yeni iş almaktan men cezası uygulan-
ması halinde de bir yıl yeni iş almaktan men cezalarının her birinin Resmî Gazete’de ilan edil-
diği tarihte başlaması ve yine her birinin başladığı tarih itibari ile bir yıl sonunda bitmesi esas-
tır.
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Faaliyete son verme cezası
MADDE 8- (1) Yapı denetim kuruluşları hakkında verilen üçüncü bir yıl yeni iş al-

maktan men cezasının Resmî Gazete’de ilanını müteakip alınacak Merkez Yapı Denetim Ko-
misyonu kararı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluşun yapı de-
netim izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydedilir. Bu madde
kapsamındaki işlemler 7 nci maddenin ikinci fıkrası dikkate alınarak yürütülür.

(2) Yapı denetim kuruluşları hakkındaki faaliyete son verme cezaları Resmî Gazete
ilanı ile yürürlüğe konur.

Denetçiler ve diğer teknik personel hakkında tesis edilecek idari işlemlere ilişkin esaslar
MADDE 9- (1) Yapı denetim kuruluşlarının, denetçi mimar ve mühendisleri ile diğer

teknik personeli hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında
tesis edilecek idari müeyyideler, Merkez Yapı Denetimi Komisyonunun kararı üzerine Resmî
Gazete’de ilan edilmek suretiyle uygulanır.

(2) Yapı denetim kuruluşu hakkında hazırlanacak aynı teknik inceleme raporu kapsa-
mında birden fazla fiilden dolayı idari para cezası ve/veya bir yıl yeni iş almaktan men cezası
uygulanmasına sebep olan denetçi mimar ve mühendisler ile diğer teknik personel için bu du-
rum, 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yürütülecek işlemler
kapsamında bir defa idari müeyyide uygulanmasına sebebiyet vermek olarak dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezasına İlişkin İdari Müeyyide Kararı, Tebliği ve Tahsili

İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı
MADDE 10- (1) İdari para cezası vermeye yetkili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

İl Müdürlüğü, kendisine intikal ettirilen İl Yapı Denetim Komisyonu Kararı ve teknik inceleme
raporu ile eklerini inceleyerek gerekli idari para cezası kararını verir.

(2) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararında;
a) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı düzenlenen;
1) Gerçek kişi ise; adı, soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının

(Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunmaması hâlinde, baba ve anne adı, doğum ta-
rihi ve yerinin),

2) Tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, adresi, kanunî temsilcisinin adı, soyadı, görevi
ve vergi kimlik numarasının,

b) İdari müeyyide kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin ve bu fiilin dayanağı
olan kanun/yönetmelik maddesinin,

c) İdari para cezası verilmesini gerektiren usulsüzlük ve/veya aykırılığın gerçekleştiği
yapı bölümü ve tarih aralığının,

ç) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlisinin adı, soyadı ve unvanının,
d) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin (İdari para cezası verilmesini gerek-

tiren usulsüzlük ve/veya aykırılığın belirlendiği teknik inceleme raporu ile İl Yapı Denetim
Komisyonu Kararının bir nüshasının),

e) Cezanın ödeneceği yerin,
f) Ödeme süresinin ve şeklinin,
g) İdari para cezasına itiraz edilebilecek makamın,
ğ) İtiraz süresinin,
h) Kararın tebliğ tarihinin,
ı) Kararın idarede kalan nüshasında kesinleşme tarihinin,
i) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,
belirtilmesi zorunludur.
İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararının tebliği
MADDE 11- (1) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı, 11/2/1959 tarihli ve

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişi hakkında
verilen idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararları her hâlde ilgili tüzel kişiye tebliğ
edilir.
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(2) Tebligat metninde idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararına karşı başvu-
rulabilecek kanun yolları, mercileri ve süreleri açıkça belirtilir. Tebliğin yapılması sonrasında
tebliğ tarihi idari müeyyide kararına işlenir.

İdari para cezasına itiraz süresi
MADDE 12- (1) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararlarına karşı tebliğ ta-

rihinden itibaren on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.
İdari para cezasının kesinleşmesi
MADDE 13- (1) 4708 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin

idari müeyyide kararları, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yetkili idare
mahkemesine itiraz yoluna başvurulmaması veya itiraz yoluna başvurulması halinde yargılama
aşamalarının son bulması neticesinde kesinleşir. Kesinleşme tarihi idari müeyyide kararına iş-
lenir.

İdari para cezalarını ödeme süresi ve yeri
MADDE 14- (1) İdari para cezaları, bu cezaya ilişkin kararın tebliğinden itibaren bir

ay içinde ödenir.
(2) Ödeme süresi içinde ya da idari para cezalarına ilişkin idari müeyyide kararlarının

kesinleşmesinden önce ödenmek istenen para cezaları ilgili muhasebe yetkilisi mutemetlerine
ve muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe
müdürlükleri) ödenebilir.

(3) Ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasına ilişkin idari
müeyyide kararları, kesinleşmesini müteakip tahsil için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
İl Müdürlüklerince borçlu gerçek kişi ise ikametgahının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin
bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz ver-
gileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

İdari para cezalarının ödeme şekli
MADDE 15- (1) İdari para cezasının ödeme süresi içinde defaten ödenmesi hâlinde,

tahakkuk ettirilen tutarın dörtte üçü tahsil edilir.
(2) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde,

idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit hâ-
linde ödenmesine karar verilebilir.

(3) İdari para cezasının ödeme süresinde yapılan taksitlendirme talepleri idarî para ce-
zası vermeye yetkili mercilerce değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; idari para
cezası karar tarihi, kararın tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları açık olarak belirtilmek sure-
tiyle yazılı olarak yapılır.

(4) Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; dört eşit taksit halinde ve birinci taksiti
idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksiti ise idari para cezasının tebliğ ta-
rihinden itibaren bir yıl içerisinde idarece belirlenecek sürelerde öder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16- (1) 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uy-
gulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-09
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-10
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-11
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-12
Konu : Taşınmaz Satışı

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                  14 Mart 2023 – Sayı : 32132



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-13
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-14
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-15
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-16
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-17
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-18
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-19
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-20
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 13/03/2023
Karar No : 2023/ÖİB-K-21
Konu : Taşınmaz Satışı
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YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2728 

—— • —— 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2794 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİG-BAG İÇ NAYLONU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 300.000 adet Big-Bag  İç Naylonu ( 182x332 cm) %20 

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

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç  30.03.2023 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır 
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. 

    2806/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi : 27.03.2023-14:00 
İKN  : 2023/254328 
1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma 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. 

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ambarlık Köyü Merkez/RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.03.2023 pazartesi günü saat 14.00’e kadar Çaykur 
Ambarlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu – Ambarlık Köyü Merkez/RİZE adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işinede teklif vermek 

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

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

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

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

    2837/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASININ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız stoklarında bulunan ± % 20 toleranslı 10.000,00 ton (500 kg’lık), 3.500,00 ton 

(100 kg’lık) Paketli Yaş Pancar Posasının Satışı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği 

esasları dâhilinde Açık ihale Usulü (Açık Artırma ve/veya Pazarlık Usulü) suretiyle ihale 

edilecektir. 

1-İdarenin 

a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - 

Erciş / VAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız stoklarında bulunan ± % 20 toleranslı  

10.000,00 ton (500 kg’lık), 3.500,00 ton (100 kg’lık) 

paketli yaş pancar posasının satışıdır. 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : 90 (Doksan) iş günü içinde işin tamamlanması 

gerekmektedir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/03/2023 Pazartesi Günü Saat:14.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; Belgelerin aslı veya noter tasdikli 

suretleri verilecektir. İsteklilerin tebligat için adres beyanı, iletişim bilgilerini de içeren teklif 

zarfına ekleyecekleri belgeler ise şunlardır. 

a- Teklif mektubu 

b- İmza Sirküleri 

c- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesi 

ç- Kayıtlı olduğu Meslek Odası veya Ticaret Odası Belgesi 

e- Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi 

5- İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 200,00 

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

almaları zorunludur. 

6- Teklifler Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilecektir. 

İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) 

gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Teklife yetkili kişilerin bulunmaması halinde verilen ilk teklifler İhale 

Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    2827/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 06/04/2023 

Perşembe Günü tabloda belirtilen saatlerde Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale 

Salonunda (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad. No:2 M1 Alış Veriş 

Merkezi Karşısı) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satışı yapılacaktır. 

Sıra 

No 
Mahalle Ada Parsel 

Alanı 

m² 

Niteliği, İmar 

durumu 

Rayiç 

Bedeli 

m²/TL 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G.Teminat 

(%3)(TL) 

İhale 

saati

1 Pancarlı 5947 4 3.757,01 
KONUT 

E:1.35 
9.000,00 33.813.090,00 1.014.392,70 13.30

2 Pancarlı 5947 5 3.757,00 
KONUT 

E:1.35 
9.000,00 33.813.000,00 1.014.390,00 13.45

3 Şehirgösteren 2322 9 497,14 A-2 6.000,00 2.982.840,00 89.485,20 14.00

4 Şehirgösteren 2322 14 495,64 A-2 6.000,00 2.973.840,00 89.215,20 14.15

5 Şehirgösteren 2414 6 566,32 A-2 6.000,00 3.397.920,00 101.937,60 14.30

6 Şehirgösteren 2415 14 613,40 A-2 6.000,00 3.680.400,00 110.412,00 14.45

7 Şehirgösteren 2416 18 489,74 A-2 6.000,00 2.938.440,00 88.153,20 15.00

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine 

veya Vakıfbank TR220001500158007261186649 ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ İBAN NOLU 

HESABINA açıklama kısmına Mah. , Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 500,00TL karşılığında 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet 

Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 

Nolu Cad No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) temin edebilirler.  

A) İstekli gerçek kişi ise;  

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,  

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

h) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu, 
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ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 

alınan güncel belge, 

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir 

B) İstekli tüzel kişi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 

d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,  

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 

alınan güncel belge, 

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.  

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

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi 

Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 

03075 Nolu Cad. No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) adresine en geç 05/04/2023 Çarşamba 

günü saat 16.00’a kadar teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. 

Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.   

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)  

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 2784/1-1 
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TAKSİ DURAKLARINDA HİZMET VERMEK ÜZERE “T” PLAKALARIN 30 YIL 

SÜRELİ İMTİYAZ HAKKI İHALE EDİLECEKTİR 

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 

Ürgüp Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Duraklarında hizmet vermek 

üzere aşağıda bilgileri verilen “T” Plakaların 30 yıl süreli imtiyaz hakkı 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 15. maddesi ve Ürgüp Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı 

doğrultusunda devredilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık 

teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

1- İhalenin Yeri ve Saati: 

İhale Makamı  : Ürgüp Belediye Başkanlığı 

İhale Tarih ve Saati : (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.) 

İhalenin Yapılacağı Yer : Ürgüp Belediye Meclis Salonu Cumhuriyet Mahallesi 

Atatürk Bulvarı No: 40 Ürgüp / NEVŞEHİR 

İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve Şartı: İhale dokümanları Ürgüp 

Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 40 Ürgüp / 

NEVŞEHİR adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 250,00 TL bedel üzerinden satın 

alınacaktır. 

S. 

NO 
DURAK 

PLAKA 

KODU 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 
ELVAN 

TAKSİ 
TKS01 

1.000.000,00 TL+ 

(KDV %18) 
30.000,00 TL 28.03.2023 14.00 

2 
ELVAN 

TAKSİ 
TKS02 

1.000.000,00 TL+ 

(KDV %18) 
30.000,00 TL 28.03.2023 14.30 

3 
ELVAN 

TAKSİ 
TKS03 

1.000.000,00 TL+ 

(KDV %18) 
30.000,00 TL 28.03.2023 15.00 

4 
ELVAN 

TAKSİ 
TKS04 

1.000.000,00 TL+ 

(KDV %18) 
30.000,00 TL 28.03.2023 15.30 

2- 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 

Geçici teminat, tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin %3 oranı üzerinden ihale 

saatinden 30 dakika öncesine kadar yatırılabilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi 

hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır. İstekliler yatırdıkları geçici 

teminat makbuzunu ihaleyi kazanamamaları halinde aynı gün gerçekleşecek diğer “T” Plaka 

ihalelerine katılmak üzere kullanabilirler. 

3- İhaleye sadece gerçek kişiler girebilecektir. İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya 

vekillerinin katılması zorunludur. 

4- T Plaka satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğinin kendilerine tebliğinden 

itibaren (Tebliğ günü dâhil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin 1/2’sini, kalan tutarı takip 45 gün 

içerisinde belediyemize ödeyecektir. 
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5- T plaka tescil vb. bütün giderleri yükleniciye aittir. 

6- Belirtilen süre içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve 

geçici teminatı belediyeye gelir olarak kaydedilecektir. 

7- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler: 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- Belediyeye borcunun olmadığına dair onaylı belge 

- Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu 

verilecektir. (Aslı) 

- İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı) 

- Ehliyet fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet şartı aranır) 

- Oda ve vergi kayıtsız gireceklerden taahhütname 

- Oda kaydı ve vergi kaydı olanlardan kayıt belgeleri 

- Adres Beyanı 

- Adli sicil kaydı 

- Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 

- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı), 

- Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı (yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş 

olanlar ihaleye katılamayacak) 

8- Yüklenicinin İhale bedeli ile KDV’nin Ürgüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

veznesine yatırdığını gösteren tahsilat makbuzunun teslim edilmesinden sonra 10 gün içinde 

“Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir. 

9- Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alındıktan sonra Trafik Tescili yapılan T plakanın 4 ay 

içerisinde, en fazla 5 yaşında araç ile (TÜVTÜRK muayenesi yapılmış olan) tescil işlemleri 

tamamlanarak, Ürgüp Belediyesi’ne Araç tescil Belgesinin ibraz edilmesi mecburidir. Bu süre 

içinde gerekli Araç tescil işlemlerini yaptırmayan ve Araç Tescil Belgesini Ürgüp Belediyesi’ne 

ibraz etmeyen yüklenicinin T plaka alma hakkı iptal edilerek teminat bedeli irat kaydedilecektir. 

10- Yüklenici imtiyaz hakkını aldığı T plakalı taksiyi sadece ihale kapsamında belirtilen 

taksi durağına bağlı olarak kullanacaktır. Durak yeri haricinde herhangi bir mahalde 

konumlanarak çalışılması halinde imtiyaz hakkı sonlandırılacaktır. 

11- İhaleye ait KDV, vergi, resim ve harçlar vb. tüm giderler yükleniciye aittir. 

12- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

13- Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır. 

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 

    2851/1-1 
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TAKSİ DURAKLARINDA HİZMET VERMEK ÜZERE “T” PLAKALARIN 30 YIL 

SÜRELİ İMTİYAZ HAKKI İHALE EDİLECEKTİR 

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 

Ürgüp Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Duraklarında hizmet vermek 

üzere aşağıda bilgileri verilen “T” Plakaların 30 yıl süreli imtiyaz hakkı 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 15. Maddesi ve Ürgüp Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 2023/17 sayılı 

kararı doğrultusunda devredilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi 

gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

1- İhalenin Yeri ve Saati:  

İhale Makamı  : Ürgüp Belediye Başkanlığı 

İhale Tarih ve Saati : (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.) 

İhalenin Yapılacağı Yer : Ürgüp Belediye Meclis Salonu Cumhuriyet Mahallesi  

  Atatürk Bulvarı No:40 Ürgüp / NEVŞEHİR 

İhale Dosyasının Görülüp Satın 

Alınabileceği Yer ve Şartı : İhale dokümanları Ürgüp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü  

  Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 

  Ürgüp/NEVŞEHİR 

adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 250,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır. 

SIRA 

NO 
DURAK 

PLAKA 

KODU 
MUHAMMEN BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 ÜRGÜP TAKSİ TKS13 800.000,00 TL+(KDV %18) 24.000,00 TL 31.03.2023 10.00 

2 ÜRGÜP TAKSİ TKS14 800.000,00 TL+(KDV %18) 24.000,00 TL 31.03.2023 10.30 

3 ÜRGÜP TAKSİ TKS15 800.000,00 TL+(KDV %18) 24.000,00 TL 31.03.2023 11.00 

4 ÜRGÜP TAKSİ TKS16 800.000,00 TL+(KDV %18) 24.000,00 TL 31.03.2023 14.30 

5 ÜRGÜP TAKSİ TKS17 800.000,00 TL+(KDV %18) 24.000,00 TL 31.03.2023 15.00 

6 ÜRGÜP TAKSİ TKS18 800.000,00 TL+(KDV %18) 24.000,00 TL 31.03.2023 15.30 

7 ÜRGÜP TAKSİ TKS19 800.000,00 TL+(KDV %18) 24.000,00 TL 31.03.2023 16.00 

2- 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 

Geçici teminat, tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin %3 oranı üzerinden ihale 

saatinden 30 dakika öncesine kadar yatırılabilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi 

hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır. İstekliler yatırdıkları geçici 

teminat makbuzunu ihaleyi kazanamamaları halinde aynı gün gerçekleşecek diğer “T” Plaka 

ihalelerine katılmak üzere kullanabilirler.    

3- İhaleye sadece gerçek kişiler girebilecektir. İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya 

vekillerinin katılması zorunludur. 

4- T Plaka satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğinin kendilerine tebliğinden 

itibaren (Tebliğ günü dâhil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin 1/2’ünü, kalan tutarı takip 45 gün 

içerisinde belediyemize ödeyecektir. 
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5- T plaka tescil vb. bütün giderleri yükleniciye aittir. 

6- Belirtilen süre içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve 

geçici teminatı belediyeye gelir olarak kaydedilecektir. 

7- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler: 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- Belediyeye borcunun olmadığına dair onaylı belge 

- Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu 

verilecektir. (Aslı) 

- İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı) 

- Ehliyet fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet şartı aranır) 

- Oda ve vergi kayıtsız gireceklerden taahhütname 

- Oda kaydı ve vergi kaydı olanlardan kayıt belgeleri 

- Adres Beyanı 

- Adli sicil kaydı  

- Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 

- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı), 

- Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı (yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş 

olanlar ihaleye katılamayacak) 

8- Yüklenicinin İhale bedeli ile KDV’nin Ürgüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

veznesine yatırdığını gösteren tahsilat makbuzunun teslim edilmesinden sonra 10 gün içinde 

“Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir. 

9- Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alındıktan sonra Trafik Tescili yapılan T plakanın 4 ay 

içerisinde, en fazla 5 yaşında araç ile (TÜVTÜRK muayenesi yapılmış olan) tescil işlemleri 

tamamlanarak, Ürgüp Belediyesi’ne Araç tescil Belgesinin ibraz edilmesi mecburidir. Bu süre 

içinde gerekli Araç tescil işlemlerini yaptırmayan ve Araç Tescil Belgesini Ürgüp Belediyesi’ne 

ibraz etmeyen yüklenicinin T plaka alma hakkı iptal edilerek teminat bedeli irat kaydedilecektir. 

10- Yüklenici imtiyaz hakkını aldığı T plakalı taksiyi sadece ihale kapsamında belirtilen 

taksi durağına bağlı olarak kullanacaktır. Durak yeri haricinde herhangi bir mahalde 

konumlanarak çalışılması halinde imtiyaz hakkı sonlandırılacaktır.  

11- İhaleye ait KDV, vergi, resim ve harçlar vb. tüm giderler yükleniciye aittir.  

12- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

13- Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır. 

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 

 2850/1-1 
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TAKSİ DURAKLARINDA HİZMET VERMEK ÜZERE “T” PLAKALARIN 30 YIL 

SÜRELİ İMTİYAZ HAKKI İHALE EDİLECEKTİR 

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 

Ürgüp Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Duraklarında hizmet vermek 

üzere aşağıda bilgileri verilen “T” Plakaların 30 yıl süreli imtiyaz hakkı 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 15. Maddesi ve Ürgüp Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 2023/17 sayılı 

kararı doğrultusunda devredilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi 

gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

1-İhalenin Yeri ve Saati: 

İhale Makamı : Ürgüp Belediye Başkanlığı 

İhale Tarih ve Saati : (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.) 

İhalenin Yapılacağı Yer : Ürgüp Belediye Meclis Salonu Cumhuriyet Mahallesi  

  Atatürk Bulvarı No:40 Ürgüp / NEVŞEHİR 

İhale Dosyasının Görülüp Satın 

Alınabileceği Yer ve Şartı : İhale dokümanları Ürgüp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü  

  Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40  

  Ürgüp/NEVŞEHİR 

adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 250,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır. 

S.NO DURAK 
PLAKA 

KODU 
MUHAMMEN BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ

1 GÖREME TAKSİ TKS05 1.000.000,00 TL+(KDV %18) 30.000,00 TL 29.03.2023 14.00 

2 GÖREME TAKSİ TKS06 1.000.000,00 TL+(KDV %18) 30.000,00 TL 29.03.2023 14.30 

3 GÖREME TAKSİ TKS07 1.000.000,00 TL+(KDV %18) 30.000,00 TL 29.03.2023 15.00 

4 GÖREME TAKSİ TKS08 1.000.000,00 TL+(KDV %18) 30.000,00 TL 29.03.2023 15.30 

5 GÖREME TAKSİ TKS09 1.000.000,00 TL+(KDV %18) 30.000,00 TL 29.03.2023 16.00 

2-  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 

Geçici teminat, tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin %3 oranı üzerinden ihale 

saatinden 30 dakika öncesine kadar yatırılabilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi 

hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır. İstekliler yatırdıkları geçici 

teminat makbuzunu ihaleyi kazanamamaları halinde aynı gün gerçekleşecek diğer “T” Plaka 

ihalelerine katılmak üzere kullanabilirler.    

3- İhaleye sadece gerçek kişiler girebilecektir. İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya 

vekillerinin katılması zorunludur. 

4- T Plaka satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğinin kendilerine tebliğinden 

itibaren (Tebliğ günü dâhil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin 1/2’ünü, kalan tutarı takip 45 gün 

içerisinde belediyemize ödeyecektir. 
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5-T plaka tescil vb. bütün giderleri yükleniciye aittir. 

6- Belirtilen süre içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve 

geçici teminatı belediyeye gelir olarak kaydedilecektir. 

7- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler: 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- Belediyeye borcunun olmadığına dair onaylı belge 

- Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu 

verilecektir. (Aslı) 

- İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı) 

- Ehliyet fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet şartı aranır) 

- Oda ve vergi kayıtsız gireceklerden taahhütname 

- Oda kaydı ve vergi kaydı olanlardan kayıt belgeleri 

- Adres Beyanı 

- Adli sicil kaydı  

- Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 

- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı), 

- Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı (yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş 

olanlar ihaleye katılamayacak) 

8- Yüklenicinin İhale bedeli ile KDV’nin Ürgüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

veznesine yatırdığını gösteren tahsilat makbuzunun teslim edilmesinden sonra 10 gün içinde 

“Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir. 

9- Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alındıktan sonra Trafik Tescili yapılan T plakanın 4 ay 

içerisinde, en fazla 5 yaşında araç ile (TÜVTÜRK muayenesi yapılmış olan) tescil işlemleri 

tamamlanarak, Ürgüp Belediyesi’ne Araç tescil Belgesinin ibraz edilmesi mecburidir. Bu süre 

içinde gerekli Araç tescil işlemlerini yaptırmayan ve Araç Tescil Belgesini Ürgüp Belediyesi’ne 

ibraz etmeyen yüklenicinin T plaka alma hakkı iptal edilerek teminat bedeli irat kaydedilecektir. 

10- Yüklenici imtiyaz hakkını aldığı T plakalı taksiyi sadece ihale kapsamında belirtilen 

taksi durağına bağlı olarak kullanacaktır. Durak yeri haricinde herhangi bir mahalde 

konumlanarak çalışılması halinde imtiyaz hakkı sonlandırılacaktır.  

11- İhaleye ait KDV, vergi, resim ve harçlar vb. tüm giderler yükleniciye aittir.  

12- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

13- Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır. 

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 

 2849/1-1 
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TAKSİ DURAKLARINDA HİZMET VERMEK ÜZERE “T” PLAKALARIN 30 YIL 

SÜRELİ İMTİYAZ HAKKI İHALE EDİLECEKTİR 

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 

Ürgüp Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Duraklarında hizmet vermek 

üzere aşağıda bilgileri verilen “T” Plakaların 30 yıl süreli imtiyaz hakkı 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 15. Maddesi ve Ürgüp Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 2023/17 sayılı 

kararı doğrultusunda devredilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi 

gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

1- İhalenin Yeri ve Saati: 

İhale Makamı : Ürgüp Belediye Başkanlığı 

İhale Tarih ve Saati : (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.) 

İhalenin Yapılacağı Yer : Ürgüp Belediye Meclis Salonu Cumhuriyet Mahallesi  

  Atatürk Bulvarı No:40 Ürgüp / NEVŞEHİR 

İhale Dosyasının Görülüp Satın 

Alınabileceği Yer ve Şartı : İhale dokümanları Ürgüp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü  

  Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 

  Ürgüp / NEVŞEHİR 

adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 250,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır. 

S. 

NO 
DURAK 

PLAKA 

KODU 
MUHAMMEN BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ

1 PARK TAKSİ TKS10 1.000.000,00 TL+(KDV %18)
30.000,00 

TL 
30.03.2023 15.30 

2 PARK TAKSİ TKS11 1.000.000,00 TL+(KDV %18)
30.000,00 

TL 
30.03.2023 16.00 

3 PARK TAKSİ TKS12 1.000.000,00 TL+(KDV %18)
30.000,00 

TL 
30.03.2023 16.30 

2- 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 

Geçici teminat, tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin %3 oranı üzerinden ihale 

saatinden 30 dakika öncesine kadar yatırılabilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi 

hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır. İstekliler yatırdıkları geçici 

teminat makbuzunu ihaleyi kazanamamaları halinde aynı gün gerçekleşecek diğer “T” Plaka 

ihalelerine katılmak üzere kullanabilirler. 

3- İhaleye sadece gerçek kişiler girebilecektir. İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya 

vekillerinin katılması zorunludur. 

4- T Plaka satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğinin kendilerine tebliğinden 

itibaren (Tebliğ günü dâhil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin 1/2’ünü, kalan tutarı takip 45 gün 

içerisinde belediyemize ödeyecektir. 
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5- T plaka tescil vb. bütün giderleri yükleniciye aittir. 

6- Belirtilen süre içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve 

geçici teminatı belediyeye gelir olarak kaydedilecektir. 

7- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler: 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- Belediyeye borcunun olmadığına dair onaylı belge 

- Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu 

verilecektir.(Aslı) 

- İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı) 

- Ehliyet fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet şartı aranır) 

- Oda ve vergi kayıtsız gireceklerden taahhütname 

- Oda kaydı ve vergi kaydı olanlardan kayıt belgeleri 

- Adres Beyanı 

- Adli sicil kaydı  

- Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 

- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı), 

- Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı (yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş 

olanlar ihaleye katılamayacak) 

8- Yüklenicinin İhale bedeli ile KDV’nin Ürgüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

veznesine yatırdığını gösteren tahsilat makbuzunun teslim edilmesinden sonra 10 gün içinde 

“Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir. 

9- Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alındıktan sonra Trafik Tescili yapılan T plakanın 4 ay 

içerisinde, en fazla 5 yaşında araç ile (TÜVTÜRK muayenesi yapılmış olan) tescil işlemleri 

tamamlanarak, Ürgüp Belediyesi’ne Araç tescil Belgesinin ibraz edilmesi mecburidir. Bu süre 

içinde gerekli Araç tescil işlemlerini yaptırmayan ve Araç Tescil Belgesini Ürgüp Belediyesi’ne 

ibraz etmeyen yüklenicinin T plaka alma hakkı iptal edilerek teminat bedeli irat kaydedilecektir. 

10- Yüklenici imtiyaz hakkını aldığı T plakalı taksiyi sadece ihale kapsamında belirtilen 

taksi durağına bağlı olarak kullanacaktır. Durak yeri haricinde herhangi bir mahalde 

konumlanarak çalışılması halinde imtiyaz hakkı sonlandırılacaktır.  

11- İhaleye ait KDV, vergi, resim ve harçlar vb. tüm giderler yükleniciye aittir.  

12- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

13- Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır. 

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 

 2848/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Niğde İli Bor Belediye Başkanlığından: 

Niğde ili Bor ilçesi sınırları içinde bulunan İlçemiz Şeyh Ahmet Kuddusi Mahallesi 

1663 ada, 2 parselde kayıtlı 17.499 m2 yüzölçümlü Bor Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine 

6 Blok şeklinde 7 katlı 168 adet mesken için kat karşılığı sözleşmesi hükümleri uyarınca inşaat işi 

yaptırılacaktır. 

1- İhale 22/03/2023 tarihi Çarşamba günü saat 09:30’da Belediye Meclis Salonunda 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince; KAPALI TEKLİF 

(ARTIRMA)USULÜ ile yapılacaktır. 

3- İşin muhammen bedeli. Arsa üzerine yapılacak bağımsız bölümlerden Belediyemize 

verilecek 30 adet bağımsız bölümden oluşan konutun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı 2023 yılı yapı yaklaşık birim maliyet fiyatlarıyla tahmini inşaat bedeli olan 

33.886.125,00 TL ile 500.000,00 TL nakdi bedelin toplamı olan 34.386.125,00 TL’dir. Artırma 

nakdi bedel üzerinden yapılacaktır. 

4- Geçici teminat tahmin edilen bedelin %3’ü olan 1.031.583,75 TL’dir. 

5- Şartnamenin alınacağı yer: İşe ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 3.000,00 TL bedelle satın alınabilir. 

6- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (Dış zarfın içine koyulacak) 

6-1-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise 

elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

6-2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 

görülmüş sureti) 

6-2.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

6-2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

6-3-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya 

aslı idarece görülmüş sureti) 

6-3.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü. 

6-3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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6-4-) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza sirküsü 

(noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti). 

6-5-) İhale için geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya Bor 

Belediyesine hitaben işin adına geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

6-6-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi. (İhale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 

Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya 

vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

6-7-) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden kesinleşmiş vergi borcunun 

olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge. 

6-8-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ilk ilan veya ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge. 

6-9-) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

6-10-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. 

6-11-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve 

teknik şartname. 

6-12-) Belediyemize herhangi bir mükellefiyetten dolayı borcu olanlar bu ihaleye 

katılamazlar. İstekliler Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.  

Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 

a) İç zarf: İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır; 

1- Teklif mektubu(istekli tarafından imzalanacaktır, teklif rakam ve yazı ile açık olarak 

yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacaktır.) 

İç zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve açık 

adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılacak kısmı istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

b-) Dış Zarf: Dış zarfın içinde şu belgeler bulunacaktır; 

1- İç zarf 

2- Kat karşılığı ihalesine ait Belediyemizden temin edilen şartnamelerin onaylanması. 

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konularak zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı soyadı 

ile açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

7- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8- İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 22/03/2023 Tarihi saat 09:30’a kadar Belediye Fen 

İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 

9- Faks, posta ve bilgisayar (elektronik) ortamında yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 

 2847/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

TDLHZM-1716 
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. BATMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ 

KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2023/213780 
1. İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cad. No:10 / 

06530 Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 75 Faks 0312- 286 73 74 – 0312- 286 

90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bu ihalenin konu ve kapsamı, TPAO Batman Bölge 

Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü’ ne bağlı mevcut ve 
yeni açılacak olan tüm ham petrol, doğal gaz, 
karbondioksit gazı ve su üretimi yapan saha (B-
Raman, Raman, Dodan, Garzan, Çamurlu ve 
Diyarbakır sahaları) ve kuyularda 24 ay süre ile 7 
SÜRÜCÜ, 3 Çıplak Şase Kamyon ve 4 Ad Tanker 
ile Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Sahalardaki 
ilgili Hizmetin Yürütülmesi İşidir. 

b) Yapılacağı yer : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Üretim 
Müdürlüğü’ ne bağlı mevcut ve yeni açılacak olan 
tüm ham petrol, doğal gaz, karbondioksit gazı ve su 
üretimi yapan saha (B-Raman, Raman, Dodan, 
Garzan, Çamurlu ve Diyarbakır sahaları) ve kuyular 

c) İşin süresi : 24 Ay 
3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
     Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No.10 

Çankaya /ANKARA 
     TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik Lojistik 6.Kat 

Toplantı Salonu 
     İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır.)   

b) Tarihi ve saati : 30.03.2023 Perşembe Saat 14:30 
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1.  a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları 

dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi, 
g) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
ğ) 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 belge, 

h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarih 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, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. 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 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) 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. 

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler. 

4.3.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 
veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş 
deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 
Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu 
kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 

4.3.2.Karayolları taşıma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereği K1 Yetki belgesinin 
bulunması, kamyon sürücüleri için uygun SRC belgesinin teklif ile birlikte ihale tarihine kadar 
idareye sunulması gerekmektedir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış sürücülü araç 

kiralama işi ile sürücülü iş makinası kiralama işi veya karayolu taşımacılığı yapmış olmak benzer 
iş olarak kabul edilecektir. 

4.5. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca 
veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak 
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 
edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre 
içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine 
ekleyebilirler. 

4.6. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5. İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. 

6.  Teklifler, 30/03/2023 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden Türk Lirası olarak vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı 
ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale kalem bazında kısmi teklife 
açıktır. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11. İş Ortaklığı kabul edilecektir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır 

    2807/1-1 
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18 (ON SEKİZ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İŞLETME RUHSAT 
SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
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—— • —— 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/3/1-1 

  



14 Mart 2023 – Sayı : 32132 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/9/1-1 

  



14 Mart 2023 – Sayı : 32132 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/10/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/11/1-1 

  



14 Mart 2023 – Sayı : 32132 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/14/1-1 

  



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2023 – Sayı : 32132 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/16/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/17/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/18/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/19/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2859/20/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2872/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2860/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2853/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2854/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2855/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI FORMU 

 
 2871/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 1999/31654 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. 2792/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Bandırma 2. İcra Müdürlüğünün 2007/3903 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. 2793/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
43352 adanın güneyi parkta Kesici Ölçü Kabini (KÖK) alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Planlama 
Şubesi İlan Panosuna alınmıştır. 2499/1-1 

—— • —— 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 2 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli 

alımımıza ilişkin 28.02.2023 tarih ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız iptal edilmiştir. 
İlan olunur. 2881/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kudüs Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Ömer ASLAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.11.2022 tarihli ve E:2022/64, 
K:2022/390 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Filistin ve diğer İslam coğrafyalarında haksızlığa uğrayan insanların 
gelişimi amacıyla eğitim, bilimsel çalışma, bilinçlendirme, yardımlaşma, sosyal, kültürel ve 
hukuki alanların yanı sıra medya alanında faaliyetler yapmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 120.000TL(YüzyirmibinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Ömer ASLAN, Zekeriya HALİLOĞLU, Huzeyfe ELHATIB, 

Muhamed VALİ, İbrahim BARHAM. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Fesih tarihinde 

vakfa ait tüm nakit, menkul ve gayrimenkuller, tüm hak ve alacakların hangi gerçek veya tüzel 
kişilere kısmen ya da tamamen bütün hukuki ve kanuni neticeleri ile benzer hedefleri olan hangi 
vakıf veya derneğe devredileceği de mütevelli heyetinin çoğunluğu ile kararlaştırılır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilân olunur. 
    2796/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Bilim Tarih ve Eğitim Vakfı, Erzurum 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.02.2023 tarihinde 

kesinleşen, 20.12.2022 tarihli ve E:2022/186, K:2022/377 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilân olunur. 
    2797/1-1 
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 

(B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 

2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön 

Lisans/Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda 

belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

Başvuru Tarihi: 14.03.2023 Son Başvuru Tarihi: 28.03.2023 

POZİSYON 

KODU 

POZİSYON/ 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ 
CİNSİYETİ 

MEZUNİYET 

DURUMU / 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

001 
Büro 

Personeli 
1 

ERKEK/ 

KADIN 

Lisans 

(KPSS P3) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik 

Lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 

60 ve üzeri puan almış olmak. 

* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya 

askerlikle ilişiği bulunmamak. 

* Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim 

dökümü) en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Basın Yayın 

ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalıştırılacaktır. 

002 Spor Uzmanı 1 ERKEK 
Lisans 

(KPSS P3) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi veya 

Spor Eğitimi veren Lisans bölümlerinden mezun olmak. 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 

60 ve üzeri puan almış olmak. 

* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

* Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim 

dökümü) en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak. 

* İkinci Kademe Kayak (Alp Disiplini) Antrenörlük 

belgesine sahip olmak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite 

Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak 

zorundadır. 
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003 Teknisyen 1 ERKEK 
Ön Lisans 

(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumları Teknik Ön Lisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak. 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 

65 ve üzeri puan almış olmak. 

* MEB onaylı Gaz Tesisat Sistemleri alanında Ustalık 

Belgesine sahip olmak. 

* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı’nda çalıştırılacaktır. 

004 

Destek 

Personeli 

(Aşçı) 

1 ERKEK 
Ön Lisans 

(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık Ön Lisans 

programından mezun olmak. 

* Alanında en az 1 (yıl) yıl iş deneyimine sahip olup 

bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek. 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 

65 ve üzeri puan almış olmak. 

* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini

gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 

* Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite 

Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak 

zorundadır. 

005 

Destek 

Personeli 

(Aşçı) 

1 
KADIN/ 

ERKEK 

Ön Lisans 

(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık Ön Lisans 

programından mezun olmak. 

* Alanında en az 1 (yıl) yıl iş deneyimine sahip olup 

bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek. 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 

65 ve üzeri puan almış olmak. 

* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya 

askerlikle ilişiği bulunmamak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini 

gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 

* Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite 

Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak 

zorundadır. 
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006 

Destek 

Personeli 

(Aşçı) 

1 ERKEK 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun 

olmak. 

* Alanında en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olup 

bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek. 

* MEB onaylı Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesine sahip 

olmak. (Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek 

içecek veya mutfak bölümlerinin herhangi birinden 

mezun olanlardan usta öğreticilik belgesi 

istenilmeyecektir.) 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 

60 ve üzeri puan almış olmak. 

* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini 

gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 

* Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite 

Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak 

zorundadır. 

007 

Destek 

Personeli 

(Aşçı 

Yardımcısı) 

1 ERKEK 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun 

olmak. 

* Aşçılık alanında MEB onaylı en az kalfalık 

sertifikasına sahip olmak (Ortaöğretim kurumlarının 

aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin 

birinden mezun olanlardan kalfalık belgesi 

istenilmeyecektir.) 

* Alanında iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal 

Güvenlik prim dökümü ile belgelemek. 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 

60 ve üzeri puan almış olmak. 

* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini 

gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 

* Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite 

Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak 

zorundadır. 
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008 

Destek 

Personeli 

(Aşçı 

Yardımcısı) 

1 ERKEK 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun 

olmak. 

* Aşçılık sertifikasına sahip olmak (Ortaöğretim 

kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak 

bölümlerinin birinden mezun olanlardan kalfalık belgesi 

istenilmeyecektir.) 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 

60 ve üzeri puan almış olmak. 

* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini 

gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 

* Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite 

Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak 

zorundadır. 

009 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

1 ERKEK 
Ön Lisans 

(KPSS P93) 

* Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön Lisans 

programından mezun olmak. 

* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 

65 ve üzeri puan almış olmak. 

* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği

bulunmamak. 

* G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

* Operatörlük alanında en az 1 (Bir) yıl iş deneyimi 

olmak. 

* MEB’ten onaylı İş Makinesi Operatörlüğü Belgesine 

sahip olmak. 

* İtfaiyecilik alanında sertifika sahibi olmak. 

* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

* Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile 

belgelendirmek kaydıyla şoförlük görevini yapmasına 

engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 

bulunmamak 

* Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite 

Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak 

zorundadır. 
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010 
Destek 

Personeli 
(Şoför) 

1 ERKEK 
Ortaöğretim 
(KPSS P94) 

* Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun 
olmak. 
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 7 (yedi) yıl B sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak. 
* 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 
60 ve üzeri puan almış olmak. 
* Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 
* Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını 
bitirmemiş olmak. 
* Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile 
belgelendirmek kaydıyla şoförlük görevini yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 
bulunmamak. 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite 
Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak 
zorundadır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Genel Şartlar: 
➢ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
➢ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
➢ 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 
➢ Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler 

başvuruda bulunamaz. 
➢ 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 1 
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istiham edilemezler. 

➢ KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön Lisans 
mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas 
alınacaktır. 

➢ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

➢ 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv 
araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır. 

Özel Şartlar: 
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve 

belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman 
belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir) 

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. 

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

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
5-  Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 
6-  Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. 

(Transkript, sertifika vb.) 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Başvuru Tarihi : 14.03.2023 
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023 
➢ Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda 

bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran 
adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

➢ Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. 

➢ Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel 
Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde 
yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1- Fotoğraflı başvuru formu 
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. 
4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir). 
5- 2022 Yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır). 
6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge. 
7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.) 
8- Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten temin edilebilir.) 
9- Onaylı Hizmet Belgesi. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
➢ Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için 
gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş 
günü içerisinde Üniversitemizin http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

➢ Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün 
içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 
Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan 
adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

➢ Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

➢ Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 
sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel 
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

➢ Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

➢ Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru 
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler 
sırası ile çağırılacaktır. 

➢ İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
➢ Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. 
➢ Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam 

teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir. 
Adres : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  
  Rektörlük Binası Rahva Kampüsü Bitlis - Türkiye 
Detaylı Bilgi İçin : 0434 222 00 00 
Dahili : 1502 – 1504 – 1516 
Mail Adresi : tsayin@beu.edu.tr 
 2785/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409896 

YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen, 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 06.01.2023 tarihli ve E.2022/1700 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızın vâki itiraz talebinin, Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 08.02.2023 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2023/167 sayılı kararı 

ile kabul edilerek, “yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 

21.01.2023 tarihli ve 32080 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulması” işleminin iptal edilerek, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. 

hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan men” cezası işlemi ile Zeki ÇAMURCU 

hakkında tesis edilen “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin 

yürütmenin durdurulması kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 138 günlük kısmının 

uygulamaya konulması 08.03.2023 tarihli ve 5917510 sayılı Makam Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 2808/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410540 

YİBF nolu (N Blok) inşaatın denetimini üstlenen, 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 23.12.2022 tarihli ve E.2022/1710 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızın vâki itiraz talebinin, Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 01.02.2023 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2023/136 sayılı kararı 

ile kabul edilerek, “yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulması” işleminin iptal edilerek, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. 

hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan men” cezası işlemi ile Zeki ÇAMURCU 

hakkında tesis edilen “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin 

yürütmenin durdurulması kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 133 günlük kısmının 

uygulamaya konulması 08.03.2023 tarihli ve 5912314 sayılı Makam Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 2809/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409935 

YİBF nolu (F Blok) inşaatın denetimini üstlenen, 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 23.12.2022 tarihli ve E.2022/1705 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızın vâki itiraz talebinin, Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 25.01.2023 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2023/115 sayılı kararı 

ile kabul edilerek, “yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulması” işleminin iptal edilerek, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. 

hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan men” cezası işlemi ile Zeki ÇAMURCU 

hakkında tesis edilen “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin 

yürütmenin durdurulması kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 133 günlük kısmının 

uygulamaya konulması 08.03.2023 tarihli ve 5895582 sayılı Makam Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 2810/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409872 

YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen, 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 06.01.2023 tarihli ve E.2022/1699 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızın vâki itiraz talebinin, Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 01.02.2023 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2023/134 sayılı kararı 

ile kabul edilerek, “yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulması” işleminin iptal edilerek, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. 

hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan men” cezası işlemi ile Zeki ÇAMURCU 

hakkında tesis edilen “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin 

yürütmenin durdurulması kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 133 günlük kısmının 

uygulamaya konulması 08.03.2023 tarihli ve 5915593 sayılı Makam Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 2811/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında vekil imam-hatip ve vekil müezzin- 

kayyım olarak görev yapan personelden 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun’un geçici 20 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanların kadroya geçirilmesi 

için sözlü sınav yapılacaktır. 

SINAV YAPILACAK KADROYA AİT BİLGİLER 

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVAN 

Taşra Teşkilatı Din Hizmetleri Sınıfı 

İmam-Hatip 

Müezzin-Kayyım 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel 

şartları taşımak, 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 

(b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 

3. 28.11.2022 tarihinde vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak 

Başkanlığımızda görevde olmak, (Başkanlığımızda 28.11.2022 tarihinde resmi olarak söz konusu 

unvanlarda görev yapmadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuru, sınav ve atama işlemleri 

iptal edilecektir.) 

4. 2020 veya 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) KPSSP124, KPSSP123, 

KPSSP122 puan türlerinin herhangi birinden en az 50 puan almış olmak, 

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. 

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.03.2023 

- 27.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır. 

2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik 

ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, 

başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla 

elektronik ortama kaydettireceklerdir. 

3. Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları 

otomatik olarak onaylanacaktır. 

4. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 

ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin 

belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. Bu durumda olan 

adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız İnsan Kaynakları 

Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca yapılacaktır. 
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5. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate 

alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve 

belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan 

ayrıca bir belge talep edilmeyecektir. 

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır. 

7. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz 

geçmişlerini yazacaklardır. 

8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle 

olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 

1. Sınav süreci ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı 

sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından 

“sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI 

1. Sınav sözlü olarak Ankara, İstanbul (Anadolu) ve Kayseri’de yapılacaktır. 

2. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki 

ilgili kısımda tercih edeceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi 

değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır. 

3. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların 

ardından ilan edilecektir. 

4. Sınav Konuları: 

A) İmam-hatip için; 

a) Kur’an-ı Kerim (70 puan), 

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan), 

c) Hitabet (10 puan). 

B) Müezzin-kayyım için; 

a) Kur’an-ı Kerim (70 puan), 

b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan), 

c) Ezan ve ikamet (10 puan). 

5. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi 

internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini 

Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. 

6. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik 

belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında 
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bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi 

olarak kabul edilmeyecektir. 

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan 

adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı 

verilmeyecektir. 

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten 

itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne 

yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında 

belirtilen usulde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir. 

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. 

2. Başarı sıralaması, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların 

eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin 

mezuniyet tarihi önce olana ve yaşı büyük olana öncelik verilecektir. 

VII. DİĞER HUSUSLAR 

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv 

araştırması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır. 

2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda 

adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir. 

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve 

belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, 

imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları 

gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır. 

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an 

Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların 

Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 

Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

VIII. İLETİŞİM 

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel 

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 

06800 Çankaya/ANKARA 

Telefon: (0312) 295 70 00 

Fax: (0312) 285 85 72 

E-posta: persis@diyanet.gov.tr 

İlgililere duyurulur. 

    2852/1-1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Yayım Tarihi : 14.03.2023 
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAYLARI İÇİN SINAV 

TAKVİMİ 
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.03.2023 
Giriş Sınavı Giriş Tarihi : 03.04.2023 
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.04.2023 
Sonuçların Açıklanacağı Adres : https://www.yeniyuzyil.edu.tr 
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde 
belirtilen şartları sağlayan öğretim elemanları alınacaktır. 

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB 
Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından 
birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) 
olarak teslim eder. 

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma 
Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi 
bu ilanın yayım tarihi itibari ile 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular 
ile posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; 
https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM/ 

ANABİLİ DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ortodonti Anabilim 

Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Diş Hekimliği lisans mezunu 

olmak, ALES puan türünden 

(/Eşit Ağırlık, Sayısal ) en az 70 

puan, YÖKDİL veya muadili bir 

sınavdan en az 50 puan almış 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Diş Hekimliği lisans mezunu 

olmak, ALES puan türünden 

(/Eşit Ağırlık, Sayısal ) en az 70 

puan, YÖKDİL veya muadili bir 

sınavdan en az 50 puan almış 

olmak. 
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Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğretim Üyesi 1 

 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Restoratif DişTedavisi Dr.Öğretim Üyesi 2 

 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 
İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyoloji Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Endodonti Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ortodonti Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Pedodonti Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Restoratif Diş 

Tedavisi Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 
İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Restoratif Diş 

Tedavisi Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Bölümü Doçent 1 

Doçentlik unvanını Psikoloji 

veya Sosyoloji alanından almış 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü 
Profesör 1 

Doçentlik unvanını Moleküler 

Biyoloji ve Genetik alanından 

almış olmak. Retrotranspozonlar 

alanında akademik çalışmaları 

bulunmak. 
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İktisadi ve idari 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Bölümü 
Dr.Öğretim Üyesi 1 

Lisans ve/veya Yüksek Lisansını 

ve Doktorasını İktisat/Ekonomi 

alanında yapmış olmak ve iktisat 

politikası üzerinde uzmanlaşmış 

olmak. İngilizce ders verme 

kriterlerini sağlıyor olmak 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü 
Profesör 1 

Doçentlik unvanın Halkla 

İlişkiler alanından almış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Turizm ve Otel 

İşletmeciliği Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 

Turizm İşletmeciliği veya 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

lisans mezunu olmak, Bu 

alanlardan birinde tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, bu 

alanlardan birinde doktora 

yapmış veya yapıyor olmak, 

İngilizce ders verme kriterlerini 

sağlıyor olmak, ALES puan 

türünden (Sayısal/Eşit 

Ağırlık/Sözel) en az 70 puan 

almış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

ve Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, 

Bilgisayar Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, 

Bilişim Sistemleri, Bilişim 

Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi 

Teknolojileri, Bilgisayar, 

Matematik ve Bilgisayar 

Teknolojisi ve Bilgisayar 

Bilimleri bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, veya lisans 

mezunu olup, bu alanların 

birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. ALES puan 

türünden (Sayısal/Eşit Ağırlık) 

en az 70 puan almış olmak. 
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Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümü 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Lisans eğitimini Biyomedikal 

Mühendisliği veya Elektrik-

Elektronik Mühendisliği alanında 

tamamlamış olmak. Yüksek 

lisans ve Doktora derecelerini 

Biyomedikal Mühendisliği 

alanından almış olmak. 

Biyomedikal Görüntü İşleme, 

Biyomedikal Enstrumantasyon, 

Tıbbi Görüntüleme veya 

Biyomedikal Sinyal İşleme 

alanlarından en az birinde 

akademik çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Elektronik, Elektrik-Elektronik 

veya Haberleşme Mühendisliği, 

alanlarından birinde doktora 

yapmış olmak, bu alanlarda 

akademik çalışmalar yapmış 

olmak. 

Rektörlük Rektörlük 
Öğretim 

Görevlisi 
3 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim ve Tercümanlık, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olmak, İngilizce 

Öğretmenliği programı dışındaki 

programlardan mezun olanlar 

için “Pedagojik Formasyon” 

almış olmak, bu alanların 

birinden en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak, 

Yükseköğretim Kurumlarında en 

az 2 yıl ders deneyimine sahibi 

olmak. ALES puan türünden 

(Sözel/Eşit Ağırlık) en az 70 

puan, YÖKDİL veya muadili bir 

sınavdan en az 85 puan almış 

olmak. 
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Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 

(İngilizce) 

Dr.Öğr.Üyesi 2 

Beslenme ve Diyetetik alanında 

doktora yapmış olmak. İngilizce 

ders verme kriterlerini sağlıyor 

olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik, Hemşirelik Sağlık 

Hizmetleri, Biyomedikal 

Mühendisliği alanlarından 

birinden lisans mezunu olmak, 

Hemşirelik alanlarından birinde/ 

Biyomedikal Mühendisliği/ 

Biyomühendislik alanlarından 

birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. ALES puan 

türünden (Eşit Ağırlık/Sayısal ) 

en az 70 puan almış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü 
Öğretim 

Görevlisi 
1 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. ALES puan 

türünden (Eşit Ağırlık/Sayısal ) 

en az 70 puan almış 

olmak.YÖKDİL veya muadili bir 

sınavdan en az 50 puan almış 

olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Odyometri Programı Doçent 1 
Doçentlik unvanını Kulak Burun 

Boğaz alanından almış olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yaşlı Bakım Programı 
Öğretim 

Görevlisi 
1 

Sosyal Hizmetler alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak, 

ALES puan türünden (Eşit 

Ağırlık/Sayısal/Sözel ) en az 70 

puan almış olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil yardım 

Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik, Hemşirelik Sağlık 

Hizmetleri lisans mezunu olmak, 

Hemşirelik alanlarından birinde 

tezli yüksek lisans yapmış olmak, 

En az iki yıl acil servis 

deneyimine sahip olmak. ALES 

puan türünden (Eşit 

Ağırlık/Sayısal/Sözel ) en az 70 

puan almış olmak. 
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Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Profesör 1 
Doçentlik unvanını Üroloji 

alanından almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 

Anabilim Dalı 
Prof. Dr. 1 

Doçentlik unvanını Tıbbi 

Farmakoloji alanından almış 

olmak, İngilizce ders verme 

kriterlerini sağlıyor olmak 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 

Anabilim Dalı 
Doç. Dr. 1 

Tıbbi Farmakoloji alanında 

Doçent olmak, İngilizce ders 

verme kriterlerini sağlıyor olmak 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıbbi Farmakoloji alanında 

doktora yapmış olmak, İngilizce 

ders verme kriterlerini sağlıyor 

olmak 

Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 

Doçentlik unvanı Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji alanından almış 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Doçentlik unvanı İç Hastalıları 

alanından almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim 

Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Fizyoloji alanında doktora 

yapmış olmak, İngilizce ders 

verme kriterlerini sağlıyor olmak 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Tıbbi Patoloji alanında doktora 

yapmış olmak, İngilizce ders 

verme kriterlerini sağlıyor olmak 

Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

uzmanı olmak, İngilizce ders 

verme kriterlerini sağlıyor olmak.

Tıp Fakültesi 
Çocuk Cerrahisi 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Doçentliğini Çocuk Cerrahisi 

alanından almış olmak. 

    2842/1-1 
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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 birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI

KADRO 

ÜNVANI

ALES PUAN 

ŞARTI / TÜRÜ

YDS / 

EŞDEĞERİ

Uygulamalı 

İngilizce ve 

Çevirmenlik 

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 

Duyuru Başlama Tarihi : 14.03.2023 
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023 
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.03.2023 
Sınav Giriş Tarihi : 03.04.2023 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 06.04.2023 
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. 

 2804/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

İlan Tarihi : 14.03.2023 
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda bel irtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterli 

liğine ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge . 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
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6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)  

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301  
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122 
Fax : (232) 2792626 
 

FAKÜLTE 

/ ENSTİTÜ 

ANABİLİM 

DALI / BÖLÜM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Güzel Sanatlar 

ve Tasarım 

Fakültesi 

İçmimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

- Doktorasını Mimarlık Tarihi alanında 

yapmış olup, Kültürel Mirasın Korunması, 

İç Mekan Tasarımı ve Tarihi üzerine 

çalışmaları ve akademik deneyimi olması 

Güzel Sanatlar 

ve Tasarım 

Fakültesi 

İçmimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

- Doktorasını Endüstriyel Tasarım 

alanında yapmış olup, Tasarım Yönetimi 

ve Tasarımda Yenilik üzerine çalışmaları 

ve akademik deneyimi olması 

Mühendislik 

Fakültesi 

Genetik ve 

Biyomühendislik 
Prof.Dr. 1 

- Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Genetik Mühendisliği, Genetik ve 

Biomühendislik alanlarından 

birinden almış olup, Kanserle ilgili 

çalışmalar yapmış olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 

1 

- Mekatronik, Kontrol, Kontrol ve 

Otomasyon,  Otomotiv,  Bilgisayar, 

Makina,  Elektrik,  Elektrik-Elektronik, 

Elektronik-Haberleşme Mühendisliği 

alanlarından birinde lisans veya doktora 

derecelerine sahip olmak. Ayrıca 

Mekatronik, Otomasyon, Gömülü 

Sistemler,  Kontrol,  Robotik,  Otomotiv, 

Otonom Sistemler veya benzer 

konulardan birinde lisansüstü tez 

çalışması, bilimsel yayın ve uygulamalı 

araştırma yapmış olmak 

    2775/1-1 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 
toplam 102 sözleşmeli personel alınacaktır. 

Bu ilanda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve 
işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili 
maddeleri uyarınca yürütülecektir. 

Adaylar ilan edilen pozisyon ve birimlere göre sadece bir başvuru yapabileceklerdir. 
Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer başka yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Başvuru işlemlerinde adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih 
yapmak zorundadır. Adayların ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını 
tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına 
(2022-KPSS Ön Lisans), Lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru 
yapabilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-
KPSS Lisans) girmiş olmaları gerekmektedir. Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans 
mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. 

Asıl olarak yerleşenler kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl yerleşenlerden müracaat 
eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek yerleşen 
adaylardan yerleştirme yapılacaktır. 

Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Karayolları Genel Müdürlüğü, 
taşra teşkilatı Bölge Müdürlüklerine ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge 
dahilindeki il ve ilçelerde bulunan iş yerleridir. Atölye Müdürlüğüne ataması yapılacak personelin 
görev yeri Ankara’dır. Adaylar, görev yapacakları teşkilat birimlerimizi kurumsal internet 
www.kgm.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. 

GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci 

maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları 
tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. 

2. Adayların durumunun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” 
“Yeniden hizmete alınma” başlıklı Ek madde 1 de belirtilen (Ek:22/11/2010-2010/1169) 
“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının 
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne uygun olması 
gerekmektedir. Ancak aynı maddenin a, b ve c bentlerindeki şartları taşıyan adaylarda 1 yıl şartı 
aranmayacaktır. Ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel 
statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Cumhurbaşkanı Kararının Eki 
Kararında Sınavlar başlıklı 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “…..sözleşmeli personel 
pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla 
yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle 
ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev 
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yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi 
yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, 
yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

3. Başvuruda bulunacak adayların; 
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması, 
• Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması, 
• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olması, 
• Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması, 
• Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması, 
• Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet 

belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip 
olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip 
olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
1) Mühendis, tekniker, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarına yerleşecek adaylar 

için seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
2) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri pozisyonu için B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak 
3) Avukatlık pozisyonu için avukatlık ruhsat belgesine sahip olmak. 
4) Büro personeli pozisyonu için bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede 

bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript belgesi. 
5) Tüm pozisyonlar için 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) 

puan almış olmak. 
BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 
1. Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 

üzerinden 14.03.2023 – 28.03.2023 tarihleri arasında alınacak olup 28 Mart 2023 tarihinde saat 
23:59 da sona erecektir. 

2. Adayların KPSS puanı, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik durumunu 
gösterir belge ve kimlik bilgileri başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web 
servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler 
istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce 
ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet 
bilgileri sistemden otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 
yükleyeceklerdir. Ayrıca adayların tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü 
belgesi, bilgisayar sertifikası veya transkript belgesi, Avukatlık ruhsat belgesi başvuru sırasında 
ek dosya olarak yüklenmelidir. 

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

4. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun 
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaktır. 
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5. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 

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

7. Başvuru tarihi sonunda “ASIL” olarak yerleşen adaylardan daha sonra Genel 
Müdürlüğümüze ibraz edeceği belgeler duyuru şeklinde yayımlanacak olup adayların Karayolları 
Genel Müdürlüğü web sitesini www.kgm.gov.tr takip etmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 
1. Herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun 

ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak 
suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asIl ve bir o kadar da yedek aday belirlenecektir. Puan 
sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş 
olan adaya, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik 
tanınacaktır. 

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

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Karayolları Genel Müdürlüğü resmi 
internet www.kgm.gov.tr sitesinde son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde 
yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayan, istenen belgeleri 
evrak teslim süresi içerisinde tamamlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit 
edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca, adaylar 
yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı ve www.kgm.gov.tr sitesi üzerinden 
ulaşabilecektir. 

5. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Kanunun 12’nci maddesi gereğince 03/06/2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
Yönetmeliği uyarınca “Arşiv Araştırması” veya “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” 
birlikte yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları 
yapılacaktır. 

6. Başvuru ve evrak teslimi işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hizmet sözleşmesi hazırlanmaz, hizmet 
sözleşmesi hazırlamış ve göreve başlamış olsa dahi hizmet sözleşmesi feshedilecektir. 

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. 
İLETİŞİM 
Adres: 
Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 
Devlet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:14 PK:06100 Çankaya/ANKARA  
İletişim: 0312 449 90 00 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2023 – Sayı : 32132 

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM 
POZİSYONLARI, NİCELİK VE NİTELİKLERİ İLE ÖZEL ŞARTLARI 

İNŞAAT MÜHENDİSİ 
Nitelik ve Özel Şartlar: 
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü (ERZURUM) ve bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü (BURSA) ve  bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 3
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü (SİVAS) ve bağlı iş yerleri. 3
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 3

 
MAKİNE MÜHENDİSİ

Nitelik ve Özel Şartlar: 
Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği 
lisans programlarının 
herhangi birinden mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 1
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 2
Atölye Müdürlüğü (ANKARA) 1

 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

Nitelik ve Özel Şartlar: 
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun 
olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 1

 
JEOFİZİK MÜHENDİSİ

Nitelik ve Özel Şartlar: 
Jeofizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 3

 
MİMAR 

Nitelik ve Özel Şartlar: 
Mimarlık lisans programından mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü (TRABZON) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü (SİVAS) ve bağlı iş yerleri. 1
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ŞEHİR PLANCISI 
Nitelik ve Özel Şartlar: 
Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi 
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ) ve bağlı iş yerleri. 1 
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü (DİYARBAKIR) ve bağlı iş yerleri. 1 

AVUKAT 
Nitelik ve Özel Şartlar: 
Hukuk lisans programından mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Avukatlık ruhsatına sahip olmak. 
Birimi: Kişi 
Genel Müdürlük (ANKARA) 2 
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü (VAN) ve bağlı iş yerleri. 1 
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 1 
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü (SİVAS) ve bağlı iş yerleri. 1 
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 1 

İNŞAAT TEKNİKERİ 
Nitelik ve Özel Şartlar: 
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden 
mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi 
Genel Müdürlük (ANKARA) 4 

ELEKTRONİK TEKNİKERİ 
Nitelik ve Özel Şartlar: 
Elektronik, Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi 
Genel Müdürlük (ANKARA) 3 

ULAŞTIRMA TEKNİKERİ 
Nitelik ve Özel Şartlar: 
Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Ulaştırma, Ulaştırma Teknikerliği, Ulaştırma ve Trafik 
Hizmetleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
Birimi: Kişi 
Genel Müdürlük (ANKARA) 6 
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 1 
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 1 
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BETON TEKNİKERİ 
Nitelik ve Özel Şartlar: 
Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun 
olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak. 
Birimi: Kişi 
Genel Müdürlük (ANKARA) 2 

 
BÜRO PERSONELİ 

Nitelik ve Özel Şartlar: 
İletişim, Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans 
programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir 
transkript belgesi. 
Birimi: Kişi 
Genel Müdürlük (ANKARA) 1 

 
BÜRO PERSONELİ 

Nitelik ve Özel Şartlar: 
Ekonomi, İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, İşletme-Ekonomi, 
Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim 
Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve 
Finans Yönetimi, Maliye, Maliye-Muhasebe, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans 
programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir 
transkript belgesi. 
Birimi: Kişi 
Genel Müdürlük (ANKARA) 5 
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü (KONYA) ve bağlı iş yerleri. 2 
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü (ANKARA) ve bağlı iş yerleri. 5 
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü (MERSİN) ve bağlı iş yerleri. 2 
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü (KAYSERİ) ve bağlı iş yerleri. 2 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü (SAMSUN) ve bağlı iş yerleri. 1 
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ) ve bağlı iş yerleri. 5 
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü (DİYARBAKIR) ve bağlı iş yerleri. 2 
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü (TRABZON) ve bağlı iş yerleri. 3 
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü (VAN) ve bağlı iş yerleri. 1 
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü (ERZURUM) ve bağlı iş yerleri. 2 
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü (ANTALYA) ve bağlı iş yerleri. 6 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü (BURSA) ve bağlı iş yerleri. 3 
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 3 
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü (SİVAS) ve bağlı iş yerleri. 3 
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 3 
Atölye Müdürlüğü (ANKARA) 2 

    2774/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6932)

YÖNETMELİKLER
–– Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve

Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Laboratuvar Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide

Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair
Tebliğ

–– Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide
Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair
Tebliğ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/03/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-09, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2019/3189 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2019/15877 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2020/14769 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/99 Sayılı Kararı ve Eki 14

Mayıs 2023 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28.
Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/100 Sayılı Kararı ve Eki 140/I
Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/101 Sayılı Kararı ve Eki 140/II
Sayılı Genelge Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/107 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/109 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/110 Sayılı Kararı

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


