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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ

YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük

yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli

ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edi-

len gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin

yirminci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alacak: 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer

kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre

gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme

zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,

b) Geç ödeme zammı: Kanuna göre ödenmesi gereken tutarlara, ödemede gecikilen her

ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ora-

nında hesaplanacak zammı,

c) Gümrüklenmiş değer: İthal eşyası için eşyanın Uluslararası Kıymet Sözleşmesine

göre belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti

ile gümrük vergileri toplamını,

ç) Kanun: 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

d) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği

31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,

1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014

tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016

tarihinden itibaren aylık % 0,75 oranını,

ifade eder.
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(2) Bu Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2023 yılı Mart ayı için uygulan-

ması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, % 0,75 oranı esas alınır.

Kesinleşmiş alacaklar

MADDE 4- (1) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan

ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 12/3/2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil)

kesinleşen;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan güm-

rük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme

zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 12/3/2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oran-

ları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması

hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz,

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 12/3/2023 tarihinden önce

ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve

4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük

vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326

sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının % 50’si-

nin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30’u

ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

gibi fer’i amme alacakları yerine 12/3/2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas

alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla

cezaların kalan % 70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i

amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki vergi aslının tamamının; Kanuna göre ya-

pılandırılarak ödenmesi veya 12/3/2023 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda vergi as-

lına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının, 12/3/2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup ol-

madığına bakılmaksızın, tahsilinden vazgeçilir. 

(3) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında

birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır.

(4) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 12/3/2023 tarihi itibarıyla yargı kararı

ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükel-

leflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da

bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat

yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda

yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tari-

hinde değişiklik yapılmaz.
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(5) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların

yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları

şarttır.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları

MADDE 5- (1) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan

ve 12/3/2023 tarihi itibarıyla;

a) İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geç-

memiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; gümrük vergilerinin % 50’si ile,

b) Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 12/3/2023 tarihine ka-

dar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin ka-

lan % 50’si ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen idari para ce-

zalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 12/3/2023 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş

ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar

hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar

MADDE 6- (1) 12/3/2023 tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geç-

memiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi

geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuk-

larda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 12/3/2023 tarihi itibarıyla ta-

hakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.

(2) 12/3/2023 tarihinden önce verilmiş en son kararın;

a) Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin

% 10’u ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 12/3/2023 tarihine

kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen

süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan % 90’ının faiz, gecikme

faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen gümrük vergi-

lerinin tamamı, terkin edilen gümrük vergilerinin %10’u ile bu tutarlara ilişkin faiz, gecikme

faizi ve gecikme zammı yerine 12/3/2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas

alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,

terkin edilen gümrük vergilerinin kalan %90’ı, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak

aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir. Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde 5 inci

madde hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan kısım için bu

fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için 5 inci madde hükmü uygulanır.
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Kesinleşmemiş idari para cezaları

MADDE 7- (1) 12/3/2023 tarihi itibarıyla sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari

para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde;

a) Asla bağlı cezaların, gümrük vergilerinin 12/3/2023 tarihinden önce ödenmiş olması

veya 4 üncü maddeye ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla ta-

mamının, 

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından

5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın % 25’inin, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının;

(a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın % 10’unun, (b) bendinde belirtilen safhada

bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının % 50’sinin, terkin edilen cezanın % 10’unun Kanunda

belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

c) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına

ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın % 25’inin, kısmen onama

kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar

olması halinde tasdik edilen cezanın % 50’sinin, terkin edilen cezanın % 10’unun, bozulan kıs-

mın % 25’inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

ç) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile

ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın % 15’inin, 6 ncı maddenin

ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın % 5’inin, (b) bendinde be-

lirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının % 30’unun, terkin edilen cezanın

% 5’inin, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın % 15’inin, kısmen onama

kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar

olması hâlinde tasdik edilen cezanın % 30’unun, terkin edilen cezanın % 5’inin, bozulan kısmın

%15’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

tahsilinden vazgeçilir.

(2) 12/3/2023 tarihi itibarıyla idari itiraz süresi henüz geçmemiş veya idari itiraz mer-

cilerine intikal ettirilmiş veya dava açma süresi henüz geçmemiş sadece gümrük yükümlülü-

ğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin;

a) Asla bağlı cezaların, gümrük vergilerinin 12/3/2023 tarihinden önce ödenmiş olması

veya 4 üncü maddeye ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla ta-

mamının,

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarının

% 25’inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezalarının

%15’inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

tahsilinden vazgeçilir.

İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler

MADDE 8- (1) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan

ve 12/3/2023 tarihinden önce;
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a) Başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan 4458 sayılı Kanun kapsamında yapılan

gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasın-

dan sonra tahakkuk eden;

1) Vergilerin % 50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine 12/3/2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE

aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra kararın tebliği üze-

rine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tama-

mının, 

2) Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25’inin, 

3) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarda cezanın % 15’inin

ve varsa gümrük vergileri aslının % 50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine 12/3/2023 tarihine

kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ka-

rarın tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme

faizinin tamamının, 

kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk

taksitin tebliği izleyen aydan başlamak üzere aylık dönemler halinde on iki eşit taksitte öden-

mesi şartıyla vergi aslının % 50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75’inin,

eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının % 85’inin, gümrük vergilerine

12/3/2023 tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının

tahsilinden vazgeçilir. Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen

süre içinde tebliğ edilen kararlar için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü

cümlesi uygulanır.

b) Tamamlandığı hâlde, 12/3/2023 tarihinde ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine

intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan

tahakkuk üzerine (a) bendinde belirtilen şekilde belirlenen tutarın, aynı bentte belirtilen süre

ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için incelemeye başlama

tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı Onay tarihi, Gümrük ve Dış Ticaret

Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemeler için görev-

lendirme tarihi esas alınır.

(3) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler

ile diğer incelemelerden 12/3/2023 tarihinden önce tamamlananlar için birinci fıkranın (a)

bendi uygulanır.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için rapor tarihinin

12/3/2023 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olması gerekir. 

Kendiliğinden yapılan beyanlar 

MADDE 9- (1) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili

gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitin-

den önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak

faiz yerine 12/3/2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
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tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para

cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra, gümrük vergi alacağının söz konusu ol-

duğu gümrüklenmiş değere bağlı idari para cezalarını da kapsar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki aykırılıkların gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın

gümrüklenmiş değere bağlı olanlar dâhil sadece idari para cezası gerektirmesi ve bunların güm-

rük idaresinin tespitinden önce Kanunda belirtilen şekilde başvurulmak suretiyle kendiliğinden

bildirilmesi durumunda, söz konusu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi-

nin üçüncü fıkrası ve 235 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri dikkate alınmaz.

Çeşitli hükümler

MADDE 10- (1) 5 ila 7 nci maddelere göre ödenecek alacakların tespitinde esas alına-

cak olan en son karar, tahakkuka ilişkin verilen ve 12/3/2023 tarihinden (bu tarih dâhil) önce

taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.

(2) 12/3/2023 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda

bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana-

mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da 5 ila 7 nci madde hükmünden yararla-

nır.

(3) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanılması için bu maddeler kapsamına giren ala-

caklara karşı 12/3/2023 tarihinden sonra dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve

kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

(4) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak Kanunda

belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tahakkuka göre belirlenen alacaklar

başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, 12/3/2023 tarihinden önce verilmiş

olan en son yargı kararının, tahakkukun tasdikine ilişkin olması hâlinde bu karar üzerine ta-

hakkuk eden alacaklar takip edilir.

(5) 5 ila 9 uncu madde hükmünden yararlananlar, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326

sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.

(6) 8 ile 9 uncu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme

başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır. 

(7) Kanunun yayımı tarihi olan 12/3/2023 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük mü-

dürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların

Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkün-

dür.

(8) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca

verilen idari para cezaları Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

Başvuru şekli ve süreler

MADDE 11- (1) Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin hükümler saklı

kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/5/2023 günü mesai

bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-1’de belirtilen forma uygun olarak başvuruda bu-

lunmaları şarttır.
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(2) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alacakların

yapılandırılmasına ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine yapılır.

(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı

ayrı başvurulur.

(4) Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular

gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece

takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir.

Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

(5) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgele-

rinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bu-

lunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

(6) Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her

bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır. Ancak, aynı idarece takip edilen birden fazla para

cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yüküm-

lülüğe ilişkin detaylı bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 12- (1) Yapılandırma başvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak

kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret

unvanı, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgileri içerir şekilde kayda alı-

nır.

(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular

gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan başvuru konusu alacakların tamamının

veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaşılması durumunda, başvuru

süresi içinde yapılmış sayılır ve başvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından başka gümrük

idarelerince takip edilen alacaklara ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu şe-

kilde alınan başvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra uyarınca kayda alınır.

(4) Diğer koşullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin

yetkisiz kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda başvuru doğrudan reddedil-

mez, borçluya 23 üncü maddeye uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin gön-

derilmesi için 31/5/2023 günü mesai bitimine kadar süre verilir. Bu sürenin sonunda dilekçenin

veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle red-

dedilir.

(5) Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru

kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre 19 uncu madde

de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırlanır.

(6) Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük idarele-

rine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine

gönderilir.
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(7) Taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür-

lüklerince gerekli idari önlemler alınır.

(8) Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin kayıtlar Tahsilat Takip Programı

ve ilgili diğer programlar üzerinde güncellenir.

Ödeme süresi

MADDE 13- (1) Kanunun ilgili maddelerindeki ödeme süresine ilişkin hükümler saklı

kalmak kaydıyla Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 30/6/2023 ta-

rihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde

azami kırk sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.

(2) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde

süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Süresinde ödenmeyen taksitler

MADDE 14- (1) Kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitlerin sürelerinde

ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında üç veya daha az taksitin, sü-

resinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutar-

larının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte öden-

mesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.  Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde

tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şe-

kilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya

eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Peşin veya taksitli

ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların

ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde hesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen

ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın

Kanundan yararlanılır. İlk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların süresinde

ödenmesi ve kalan taksitlerin tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde

katsayı uygulanmaz. Bu fıkra hükmü taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(2) Kanuna göre ödenecek taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 20 Türk lirasına

(bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(3) Kanun kapsamına giren alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen öden-

memiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen ala-

cakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kap-

samında yapılır ve Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini

koruyarak kaldığı yerden devam eder.

Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti

MADDE 15- (1) 12/3/2023 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde öden-

memiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerine ilişkin olarak

ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

a) Vade tarihinden, 12/3/2023 tarihine kadar gecikme zammı yerine,
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b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması hâlinde, bu faizin he-

saplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi

aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur.

(2) Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde

gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı

12/3/2023 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari

para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(3) 12/3/2023 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergileri

üzerinden;

a) Vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı

yerine,

b) Gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı

oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır. Bu tutarın Kanunda

öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, ge-

cikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının ta-

mamının tahsilinden vazgeçilir.

(4) Asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz

ve gecikme zamlarından, 12/3/2023 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kısmen tahsil edilmesi du-

rumunda;

a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zam-

mı yerine,

b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alı-

narak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır.

(5) Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-

ÜFE tutarından fazla olması hâlinde herhangi bir tahsilat yapılmaz, kalan gecikme zammı/ge-

cikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme

zammı ve gecikme zammı oranında faizden iade yapılmaz. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme

zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması hâlinde ise, ödenecek

tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz düşülmek

suretiyle tespit edilir. Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şe-

kilde ödenmesi hâlinde, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vaz-

geçilir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında tahsil

edilecek tutarın tespiti

MADDE 16- (1) 12/3/2023 tarihi itibarıyla, gümrük yükümlülüğü doğmuş, idari itiraz

süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan veya 31/12/2022 tarihinden
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(bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 12/3/2023 tarihi itibarıyla ilk derece yargı

mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergi-

lerine ilişkin tahakkuklarda alacak tutarı, gümrük vergilerinin % 50’si ile bu tutar esas alınarak

gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih ile 12/3/2023 tarihi arasında kalan süre için hesapla-

nacak Yİ-ÜFE tutarının toplanması ile bulunur.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak hesaplamalarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde,

12/3/2023 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.

(3) 12/3/2023 tarihi itibarıyla, ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya

da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş

veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda öde-

necek alacak asıllarının tespitinde, 12/3/2023 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son

safhadaki tutar esas alınır.

(4) 12/3/2023 tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumunda,

alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen açıklamalara göre belirlenir.

12/3/2023 tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâ-

linde ise alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yapılan açıklamalar dikkate

alınarak belirlenir.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması

MADDE 17- (1) Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta

esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.

(2) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme

zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları kullanılır.

(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alaca-

ğın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son

günlerine rastladığı hâllerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan

başlamak suretiyle hesaplanır.

(4) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile 1/11/2016

tarihinden itibaren uygulanması gereken aylık değişim oranı, EK-2 sayılı tabloda yer almakta-

dır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi

(negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. Belli

bir döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi değer olması hâ-

linde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır

kabul edilir.

(5) Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zam-

mı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde

hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.
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Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar

MADDE 18- (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hâllerde,

bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri:

A Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.

(2) 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran

iflas ve aciz hâlleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim

oranı da uygulanmaz, bu hâllerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.

Ödeme ve taksitlendirmede katsayı uygulaması 

MADDE 19- (1) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâ-

linde ödenebilir.

(2) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak

ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve;

a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-

tarların (Kanunun 4 üncü maddesine göre hesaplanan gecikme faizi dâhil) % 90’ının tahsilinden

vazgeçilir.

b) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde

fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan % 50 in-

dirim yapılır.

(3) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan

hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında on iki, on sekiz, yirmi dört, otuz

altı veya kırk sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edi-

len taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

(4) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirle-

nen tutar;

a) On iki eşit taksit için (1,09),

b) On sekiz eşit taksit için (1,135),

c) Yirmi dört eşit taksit için (1,18),

ç) Otuz altı eşit taksit için (1,27),

d) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler

hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda

bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen

süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzel-

tilir.

(5) Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler

saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.

Tecil edilen alacakların yapılandırılması

MADDE 20- (1) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına gi-

ren alacakların, 12/3/2023 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil
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edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borç-

lular, talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına

uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş

taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda ön-

görülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu

alacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

6736, 7020, 7143, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan alacaklar

MADDE 21- (1) Bu Tebliğ hükümleri, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Ala-

cakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

hükümlerine göre 12/3/2023 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hakkında

uygulanmaz.

(2) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Ala-

cakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun

2 nci ve 7 nci maddelerine göre yapılandırılan ve 12/3/2023 tarihi itibarıyla ödemeleri devam

eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilir.

Bu takdirde, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hü-

kümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında

geçen süre için anılan Kanunlara göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır,

kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek Kanunun

ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının

tahsilinden vazgeçilir. 

İade edilmeyecek alacaklar

MADDE 22- (1) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına gi-

ren alacaklara karşılık;

a) 12/3/2023 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, 

b) Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile,

c) 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı

Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin, 

Kanun hükümlerine dayanılarak iadesi yapılmaz. Ancak, Kanunun 3 üncü maddesinin

birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tahakkuk ile ilk derece yargı merciinde

dava konusu edilen idari para cezasına karşılık 12/3/2023 tarihinden önce ödeme yapılmış ol-

ması hâlinde, ödenen bu tutarlar, ilk derece vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar

verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkeme-

sine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan baş-

vurular ile verilmiş terkin kararları üzerine iade edilebilir.
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Davadan vazgeçme

MADDE 23- (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili

maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına

başvurmamaları gereken borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili mad-

delerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlu-

larca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ih-

tilaflar sürdürülmez.

(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-3’te yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük

idaresine verilir ve bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine ve-

rildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

(3) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 12/3/2023 tari-

hinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.

(4) Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar

ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için

icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık

ücretleri geri alınmaz.

Ortak hükümler

MADDE 24- (1) Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, Kanunda yer alan

hükümler saklı kalmak kaydıyla 12/3/2023 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı

ile gecikme cezası gibi fer’i amme alacakları hesaplanmaz.

(2) Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan öde-

meler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Kanuna göre ödenecek

alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı

Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında

ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

(3) Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan borçların, borç durumunu gös-

terir belgede yer almaması için bu borçların en az % 10’unun ödenmiş olması şarttır.

(4) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulan borçlara ilişkin dava

açılamaz ve hiçbir mercie başvurulamaz. 

Yetki

MADDE 25- (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip

sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/7) 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.
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Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel

Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyanna-

mesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere

Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr)

yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan

“E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet

(www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin bu Tebliğ kapsamında firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat:

2023/21) çerçevesinde yapılır. 

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

İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi”

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

ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar

ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından

elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır. 

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

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

kullanılır ve başvuru sahibinin ticaret sicil tasdiknamesi başvuru formuna eklenir. 
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İnceleme

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

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

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

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

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli

belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44

nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sa-

hibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim bel-

gesinin sistem kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta ad-

resine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı ta-

rafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru

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

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye

kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

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

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

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına

esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3142 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3143 

—— • —— 
 İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3092 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAVAK KADRON SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2023/286700 

İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı  

    No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 

1- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Kavak Kadron - 300 m³(175 m³10x10x150 

cm ve 125 m³10x10x200 cm ebatlarında) 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 04.04.2023 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 

AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 

no.lu hesabına KDV dâhil 1.000,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.  

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

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

tabi değildir. 

7- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. 

   3168/1-1 
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ŞİRKETİMİZ ARAÇ PARKINDA BULUNAN VE BAŞKENTRAY HAT 

KESİMİNDE İŞLETİLEN E23000 TİPİ BANLİYÖ TREN SETLERİNİN BAKIM, 

ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 22 KALEM YEDEK 

MALZEME SATIN ALINACAKTIR. 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2023/284561 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale Konusu Malın Adı  

     ve Miktarı : Şirketimiz Parkında Bulunan ve Başkentray Hat 

Kesiminde İşletilen E23000 Tipi Banliyö Tren Setlerinin 

Bakım, Onarım ve Revizyonlarında kullanılmak üzere 

22 Kalem Yedek Malzeme Temini İşi. 

3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma 

Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu (1015 no.lu 

oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 C 

Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE  

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

18.04.2023 Salı Günü, Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sekreterliği (1065 no.lu oda) veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 

 3222/1-1 
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ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarihi 04/04/2023 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
Yeri esatis@ogm.gov.tr 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi Boy (m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet M3/Ster/K 

1 
SERİK 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Endüstriyel 

Plantasyon 
2665 1.867,186 1 950,00 53.215,00 

2 
BOZDOĞAN 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 1616 1.410,720 1 1.400,00 59.250,00 

3 
BOZDOĞAN 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 2912 950,175 1 1.000,00 28.505,00 

4 
ÖREN 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 663 409,096 1 1.051,00 12.899,00 

5 
YUMAKLAR 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 4215 1.706,360 1 1.350,00 69.108,00 

 TOPLAM   12071 6.343,537 5 5.751,00 222.977,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

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

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

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

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

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres: Merkez Mahallesi Sakarya Cad. No:15 Serik/Antalya 
Telefon: 0(242) 722 3412 
Fax No: 0(242) 722 2134 
    3174/1-1 

—— • —— 
ŞİRKET ÖN SEÇİM İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
Hizmete açılmış, İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde yer alan aşağıda yeri ve adı verilen, 
“İzmir-Aydın Otoyolu Km: 90+750’deki Selatin Kuzey, Km: 94+300’deki Selatin Güney 

ve Km:104+400’deki Germencik Güney Tarafı D Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinin 
Projelendirilmesi, Yapımı, Bakımı, İşletilmesi, İşletme Süresince İDARE’ye Yıllık Kira 
Ödenmesi ile Görev Süresi Sonunda İDARE’ye Bedelsiz ve Kullanılabilir Durumda Devredilmesi 
İşi” için 3465 sayılı Kanun ve bu kanuna ait 4186 sayılı Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre ve 
4047 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca 3996 sayılı Kanun’un 12. ve 13. madde hükümlerinden 
yararlanmak suretiyle görevlendirme yapılacaktır. 

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için ön seçim yapılacaktır. Ön seçime 
özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketleri müracaat 
edebilecektir.  

Söz konusu işin görevlendirilmesine ilgi duyan şirketlerin Karayolları Genel Müdürlüğü, 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı’ndan 27.03.2023 tarihinden itibaren 15.000,00-TL (onbeşbinTürklirası) 
karşılığında temin edecekleri ön seçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak; 12.04.2023 
günü saat 17.00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü, İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na vermeleri 
gerekmektedir. 

Yapılacak ön seçim sonucunda yeterli görülen ve davet mektubu gönderilen şirketler 
teklif belgelerini (Teklif Verme Şartnamesi, Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartname, Otoyol Hizmet 
Tesisleri Bakım ve İşletme El Kitabı, Otoyol Hizmet Tesisleri Bakım ve İşletme Şartnamesi, 
20.000,00.-TL (yirmibinTürklirası) karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü, İşletmeler Dairesi 
Başkanlığı’ndan alacaktır. 

İlgilenenlere duyurulur. 
 3239/1-1 
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16 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA ORİJİNAL TONER VE DRUM 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce İzmir Tapu Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ihtiyacı “16 Kalem Muhtelif Cins 

ve Miktarda Orijinal Toner ve Drum” ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve 

belirtilen marka/modele uygun olarak, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartları 

Listesinde belirtilen şartlar dahilinde Açık Teklif Usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a. İstekliler, ihale dokümanlarını İzmir Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Bölge Müdürlüğünce 

ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedeli 

olarak 130,00 TL şartname bedelini Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte Teknik Şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar 

Listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari Şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile İhale Ek Şartlar Listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler 31.03.2023 Cuma Günü en geç saat 12.00’ye kadar İzmir Bölge 

Müdürlüğünde bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen 

teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas Ticari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Teklif mektubunda opsiyon süresi 

belirtilecektir. 

5- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

teklif mektubunda belirtilecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarih in den itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

kapsamındadır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 3282/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
MİKROSKOP NÖRONAVİGASYON ENTEGRE İLERİ NÖROONKOLOJİK CERRAHİ 

SİSTEMİ Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu 
maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 
yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2023/273356 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR 
b) Telefon ve Belgegeçer Numarası : 0232 311 2166 - 0232 311 2014   0232 388 10 74 
c) Elektronik posta adresi : idari@mail.ege.edu.tr 
2- Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz Alımları –1 SET 
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Bornova/İZMİR 
c) Teslim tarihi : 60 takvim günüdür. 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03.04.2023 Pazartesi 14:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

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

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 
dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 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 (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Adayın 700.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

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

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

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 
yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir., 
4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.4.3. Teklif veren firma üretici veya yetkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir. 
4.4.4. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 

olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
4.4.5. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı veya bayii olarak ÜTS 

ye kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir. 
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname 
eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    3089/1-1 
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNE AİT PROTON HIZLANDIRICI TESİS'İN 5 (BEŞ) 
YIL+5 (BEŞ) YIL SÜRE İLE RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLMESİ VE AR-GE 

PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA KİRAYA VERİLEREK 
İŞLETİLMESİ VE TESİSİN HER YIL SONUNDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI SATIŞ 

KAR'INDAN YÜZDE ORAN OLARAK PAY TEKLİF EDİLMESİ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Gaziantep Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan “Proton Hızlandırma ve 

Radyofarmasötik Tesis'in 5 (beş) + 5 (beş) yıl süre ile Kiralanması-İşletilmesi ''ve'' Her yıl 
sonunda tesisin yurtiçi ve yurtdışı merkezlere satış yaptığı ruhsatlı tüm radyoaktif ve/veya 
radyofarmasötik ilaçların toplam satış kar'ı üzerinden belli bir yüzde oranında pay verilmesi” 
işidir. 

İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ: 
İhale; 
a) Zamanı : aa- Günü: 11.04.2023 ab- Saati: 10:00’da 
b) Yeri : Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme  
  Koordinatörlüğü, Üniversite Bulvarı Şahinbey Araştırma  
  ve Uygulama Hastanesi Özel Klinik Zemin Kat  
  Şehitkamil/GAZİANTEP 
c) Şekli: : İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- c  
  maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır. 
d) Müracaat yeri ve zamanı : Tekliflerin en geç 11.04.2023 günü saat 10:00’a kadar  
  elden Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme  
  Müdürlüğü Üniversite Bulvarı Şahinbey Araştırma ve  
  Uygulama Hastanesi Özel Klinik Zemin Kat. Şehitkamil/ 

  GAZİANTEP adresine teslim edilecektir. 
TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR: 
a- Kiraya verilecek “Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesis Kiralanması- 

İşletilmesi” muhammen kira bedeli; 
aa) Bir yıllık 2.500.000,00 TL, 5 yıllık 12.500.000,00 TL dir.  
ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. 
ac) Tüm radyoaktif ve/veya radyofarmasötik ilaçların toplam satış cirosu üzerinden 

kuruma verilecek pay (yüzdelik olarak) 
b- Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 500,00 TL’dir. 
c- Bu ihale ile ilgili geçici teminat KDV dahil muhammen bedel üzerinden 442.500,00 TL’ dir. 
d- İhale ile ilgili geçici teminatı Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının; 
da) T.C. Halk Bankası Gaziantep ili Üniversite Şubesindeki TR 74 0001 2001 3380 0080 

0000 05 nolu hesabına veya Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine 
yatırılacak , 

db) Banka Teminat Mektubu verilecekse işin adı açıkca belirtilmek üzere ihale tarihinden 
itibaren 90 gün süre ile geçerli Geçici Teminat Mektubu sunulacaktır. 

Alınacak dekont / tahsilat makbuzu / Banka Teminat Mektubu aslı ihale şartnamesinin 19 
uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale 
komisyonuna verilecektir. 

İhale şartnamesi; 
- Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde 

temin edilebilir. 
Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde görülebilinir. 
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 
a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası v.s.) 
b) İmza sirküleri (Noterden) 
c) İhaleye katılacak için yetki belgesi. (Noter onaylı olmak şartıyla Teklif vermeye ve pey 

artırmaya yetkili) 
d) Geçici teminata ilişkin belge 
e) Doküman Satın Alındı Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, İhale Konusu 

Tesisin Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan 
f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge 
g) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun 

bulunmadığına dair belge 
h) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun 

bulunmadığına dair belge 
İlanen duyurulur. 3068/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Adet Tıbbi Cihaz Alımları (Kardiyak Kullanım Amaçlı Monoplan Dijital Anjiyografi 

Sistemi) işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 
19. maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi 
sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale Kayıt Numarası : 2023/276755 
1- İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/ 

Gaziantep  
b) Telefon ve Faks Numarası : (342) 360 12 00 (1373-1374)-(342)360 17 01 
c) Elektronik Posta Adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) Ön Yeterlik ve İhale  
Dokümanının Görülebileceği  
 İnternet Adresi (Varsa) : https://bapyb.gantep.edu.tr 
2- Ön Yeterlik Konusu Malın 
a) Niteliği Türü ve Miktarı : Kardiyak Kullanım Amaçlı Monoplan Dijital Anjiyografi 

Sistemi 1 Adet 
b) Teslim Yeri : Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji 

ABD. Proje Yürütücüsünün göstereceği yere 
c) Teslim Tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür. 
3- Ön yeterlik Değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı Yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırıma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve Saati : 11.04.2023 Salı günü saat:10:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi madde 7.1'den 

görülebilir. 
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi madde 7.4'den 

görülebilir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi madde 7.5'den 

görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi madde 7.6 ‘dan 

görülebilir 
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.  Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin https://bapyb.gantep.edu.tr adresinde 

görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 200 Türk Lirası karşılığı 
satın alınabilir. İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatırabilirler. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 11.04.2023 Salı günü saat 10:00’ a 

kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 
Şehitkamil/Gaziantep adresine iadeli taahhütlü postayla ya da elden teslim edilmelidir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların 
hükümlerine göre yapılacaktır 

    3119/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3248/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3250/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3251/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3252/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3292/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 
 3292/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 3261/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
TOKAT NİKSAR KORULUK KÖYÜ VE ÇEVRESİ YERALTI SUYU İŞLETME SAHASI 

İLANI 

 

 



23 Mart 2023 – Sayı : 32141 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 3262/1-1 
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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:  

MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİK 

(Birinci ilan) 

2022 yılı için gayrisafi geliri 2.000.000.00 TL tahmin edilen ve aşağıda ihdas bölgesi 

yazılı muhdes Gaziosmanpaşa Onikinci Noterliği münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf 

noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru 

sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde 

değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.  

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme 

işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

İlan olunur. 

Gaziosmanpaşa Onikinci Noterliğinin; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 

Kazım Karabekir Caddesinin Eski Edirne Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Kazım 

Karabekir Caddesinin Gerçek Sokakla kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve Kazım Karabekir 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Selçuklu Caddesi üzerinde bu caddenin Kızılerik Sokağı 

ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alanlara açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliklerinde ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,   

Açılmasına karar verilmiştir. 

 3172/1/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:  

MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER 

(Birinci ilan) 

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 1.000.000.00 TL tahmin edilen ve aşağıda isimleri ve 

ihdas bölgeleri yazılı muhdes ikinci sınıf noterlikler münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve 

ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru 

sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde 

değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.  

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme 

işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  
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Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 

yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir. 

Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.  

İlan olunur. 

1- Bismil İkinci Noterliğinin; Bismil yolunun (eski Diyarbakır yolu) Güneş Caddesiyle 

kesiştiği yerden başlayarak kuzeyde Diyar Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve 

devamında Diyar Caddesinin güneydoğu yönüne kesiştiği Lise Caddesine kadar olan kısmında ve 

yine devamında Lise Caddesinin Güneş Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve yine 

devamında Güneş Caddesinin Bismil yolu ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde ve bu 

caddelere açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet 

ortamı yaratmayacak şekilde, 

2- Karasu İkinci Noterliğinin; İncilli Mahallesi içerisinde, Hastane Caddesinin Fevzi Paşa 

Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzi Paşa Caddesi istikameti boyunca Ankara Caddesi 

(İstanbul-Kocaali Anayolu) ile kesiştiği noktaya kadar, bu noktadan başlayarak Ankara 

Caddesinden devamla Ankara Caddesinin Şehit Atıf Ödül Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, 

Şehit Atıf Ödül Caddesinden devamla bu caddenin Hastane Caddesi ile kesiştiği nokta ve Hastane 

Caddesinden devamla başlangıç noktası Fevzi Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan 

içerisinde olmak üzere,  

3- Nazilli Altıncı Noterliğinin; Alparslan Türkeş Bulvarının, Denizli Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlayarak, Alparslan Türkeş Bulvarının 173. Sokakla kesiştiği (Demiryolu altında kalan) 

yere kadar, 173. Sokağı devamla, 173. Sokağın 228. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 228. Sokağı 

devamla, 228. Sokağın Denizli Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Denizli Caddesini devamla, 

Denizli Caddesinin 380. Sokakla kesiştiği yere kadar belirlenen alan içerisinde kalan tüm cadde 

ve sokaklarda, Denizli Caddesinin güneyinde 226. Sokak ile 380. Sokak arasında kalan, Denizli 

Caddesine açılan tüm cadde ve sokaklarda 250 metre derinliklerinde olacak şekilde diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Akçakale İkinci Noterliğinin; Abdullah GÜL Bulvarının Necmettin ERBAKAN 

Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Abdullah GÜL Bulvarının Uveys TAKUŞ Caddesi ile 

kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde, Abdullah GÜL Bulvarının Necmettin ERBAKAN 

Caddesi ile kesiştiği kavşak ile Abdullah GÜL Bulvarının Uveys TAKUŞ Caddesi ile kesiştiği 

kavşak arasında kalan alan içinde sağlı sollu her iki tarafı da dahil olmak üzere 50 metre derinliğe 

kadar olan kısımda, 

5-Yüksekova İkinci Noterliğinin; D400 Hakkari-Yüksekova Karayolunun Hakkari 

istikametindeki Dağlıca Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı istikamet ve karayolu 

boyunca Yüksekova Devlet Hastanesi yönündeki Aksu Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımda 

ve bu yolun her iki cephesinden sağlı sollu 100'er metre derinliklerini de içerisine alacak şekilde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 

 3172/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 
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Türk Akreditasyon Kurumundan: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci 

maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) 

sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS- B) alınan KPSSP3 

puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen 

sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak 

yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli 

pozisyonunun 10 katına kadar aday gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 

(yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil 

puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı 

sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER 

A-BAŞVURU ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olması, 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 

(üç) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli 

olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf 

askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

zorunludur. 



23 Mart 2023 – Sayı : 32141 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

B-BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 

B.1 Yazılım Geliştirici (1 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katı) 

a) .Net teknolojileriyle C# ve Javascript programlama diliyle en az 3 (üç) yıl iş 

tecrübesine sahibi olmak, 

b) Web Api, .Net MVC, Typescript, Entity Framework, MSSQL Server konularına hâkim 

ve bu alanlarda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak, 

c) Güvenli kod geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, 

Tercihen, aşağıdaki tecrübelere sahip olmak; 

d) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak, 

e) Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak, 

f) Veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Angular Framework ve SPA mimarisi, React vue.js konularda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak 

h) IOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirme 

konusunda tecrübeli olmak, 

i) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution 

Developer (MCSD), Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Common Software 

Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme, konusunda sertifika 

sahibi olmak, 

j) Mikro Servis Mimarisi, RabbitMQ, OData, Microsoft Analysis Services, Sharepoint 

Server, Power BI, Crystal Reports, Unit of Work, Repository, Dependency Injection, Singleton 

tasarım şablonları ile aşina, SOAP ve Restful servis deneyimi konularında tecrübe sahibi olmak, 

k) Hizmet yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, 

l) Kişisel verilerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.  

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Sınav başvuruları, 24 Mart 2023 günü başlayacak ve 9 Nisan 2023 günü saat 17.30’da 

sona erecektir. Başvurular, Kurumun adresi olan Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 

Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta yolu ile 3’üncü maddede belirtilen belgeler 

iletilerek yapılacak olup diğer başvurular kabul edilmeyecektir. 

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ 

a) Fotoğraf ve özgeçmiş, 

b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir), 

c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil 

sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak 

değerlendirilecektir), 

d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek 

mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi), 

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e-

devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge, 

f) Başvuru şartları (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini 

bildiğini gösteren belge (onaylı transkript, sertifika vb.), 

g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti 

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin 

niteliğine göre: 
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• Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 
• Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler, 
• Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş 

yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer 
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve 
varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 

• Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir 
telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer 
alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin 
doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle 
iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu 
tecrübesi dikkate alınmayacaktır. 

• Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren 
belgelerin en az; başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 
hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler ve çalışma süreleri bilgilerini 
detaylı olarak içermesi gerekmektedir. 

• Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm 
sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz 
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, 
sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın 
sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz 
konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 
esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak pozisyon için liste 
oluşturulacaktır. 

b) En yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava 
çağırılacaktır. 

c) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip 
birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir. 

d) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 14 Nisan 2023 tarihinde 
www.turkak.org.tr internet sitesinde duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
a) Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav konuları, 

başvurulan pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında 
belirtilen konulardır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini 
(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde 
adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Uygulamalı sınav, Kurum yerleşkesinde Kurum tarafından temin edilecek bir 
bilgisayar üzerinde adayın bilgisayar başında verilen algoritma problemlerine çözümleri ve rapor 
sonuçlarını oluşturacak veri tabanı sorgularını oluşturması şeklinde uygulanmaktadır. Algoritma 
problemleri için C# ve VB.NET programlama dilleri, veri tabanı sorguları için ise TSQL dili 
kullanılacaktır. Kurum tarafından temin edilen bilgisayarda Visual Studio 2017, Microsoft SQL 
Server ile Microsoft SQL Server Management Studio kurulu olarak bulunacaktır. 
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d) Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi 

boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır. 

e) Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm 

soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu 

süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap 

alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların 

konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir. 

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 

70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. 

b) Sözlü/uygulamalı sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır. 

c) Sözlü/uygulamalı sınav 24 Nisan 2023 tarihinde saat 10:00’da Türk Akreditasyon 

Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi 2125’inci Sokak No:1 Çankaya/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

a) Başarı sırasına göre bir (1) asıl, bir (1) yedek aday belirlenecektir. Sözlü/uygulamalı 

sınav sonuçları www.turkak.org.tr sitesinde ilan edilecektir.  

b) Listede adı bulunan asıl adayın başvuru modülünde belirttiği adresine, ilan tarihinden 

itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, aday tebligat tarihinden 

itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaktır. 

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme 

imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün 

itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen 

aday, hakkından feragat etmiş sayılır. 

d) Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay geçerli 

olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde 

sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır. 

e) Asıl adaydan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanın yerine ilan edilen yedek 

adayın işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların 

sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar olacaktır. 

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

İlanen duyurulur. 

 3217/1-1 
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Erzurum İli Horasan Belediye Başkanlığından:  

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Erzurum ili Horasan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS 

puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan 

atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı

1 V.H.K.İ. GİH 10 1 

- Ön lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik, 

Yaşlı Bakımı, Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği programından 

mezun olmak. 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

Bilgisayar İşletmeni 

sertifikasına sahip olmak veya 

mezun olduğu okulda bilgisayar 

dersi gördüğünü belgelemek. 

- En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

60 

2 V.H.K.İ. GİH 9 1 

- Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin Kamu 

Yönetimi, İşletme veya İktisat 

bölümlerinin herhangi birinden 

mezun olmak. 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

Bilgisayar İşletmeni 

sertifikasına sahip olmak veya 

mezun olduğu okulda bilgisayar 

dersi gördüğünü belgelemek. 

- En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

60 

3 Tekniker T.H. 10 1 

- Ön lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin Radyo ve 

Televizyon programcılığı, 

Basın ve Yayıncılık 

bölümlerinin herhangi birinden 

mezun olmak. 

- En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

65 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir: 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 40 ncı 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 

sahip olmaları gerekmektedir: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

• İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak. 

• 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.horasan.bel.tr internet adresi 

üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir: 

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

çıktısı, 
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• Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

• 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak), 

• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

• V.H.K.İ kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya 

mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  

• Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen 

yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 

edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için: 

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02/05/2023-05/05/2023 

tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Kazım 

Karabekir Mahallesi Yavuz Selim Cad. No:48 HORASAN / ERZURUM) müracaatlarını 

yapabileceklerdir. 

b) Adaylar başvurularını elektronik ortamda başvuru belgelerini horasanbelediye@hotmail.com 

adresine,  

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

1) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 

kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 

üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 

çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 

zamanı 15/05/2023 günü Belediyemiz www.horasan.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

3) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

4) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

5) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 
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6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü sınav 22/05/2023 tarihinde Kazım Karabekir Mah. Yavuz Selim Cad. No:48 

HORASAN/ERZURUM adresinde yapılacaktır. 

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 

Konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini 

kapsar. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 

konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 

şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek olup; belediyemiz internet 

adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemiz www.horasan.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 

yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 

 3164/1-1 
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Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Tekirdağ ili Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 

aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer 

şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

S. 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro  

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti

KPSS Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 1 

Üniversitelerin Çevre 

Mühendisliği Lisans 

Programlarından mezun 

olmak. 

En az (A1) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın P3 
En az 

65 Puan

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 1 

Üniversitelerin Harita 

Mühendisliği Lisans 

Programlarından mezun 

olmak. 

En az (A1) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P3 
En az 

70 Puan

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 1 

Üniversitelerin İnşaat 

Mühendisliği Lisans 

Programlarından mezun 

olmak. 

En az (A1) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P3 
En az 

60 Puan

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Üniversitelerin Turizm 

İşletmeciliği Lisans 

Programlarından mezun 

olmak. 

En az (A1) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P3 
En az 

60 Puan

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 1 

Üniversitelerin Mimarlık 

Lisans Programlarından 

mezun olmak. 

En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P3 
En az 

70 Puan

6 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Üniversitelerin Gıda 

Mühendisliği Lisans 

Programlarından mezun 

olmak. 

En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P3 
En az 

70 Puan
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7 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Üniversitelerin Elektronik 

Haberleşme Ön lisans 

programından mezun 

olmak. 

En az (C1) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P93 
En az 

70 Puan

8 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Üniversitelerin Gıda 

Teknolojisi Ön lisans 

programından mezun 

olmak. 

En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P93 
En az 

70 Puan

9 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Üniversitelerin Gıda 

Teknikerliği Ön lisans 

programından mezun 

olmak. 

En az (D1) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P93 
En az 

70 Puan

10 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Üniversitelerin Perakende 

Satış ve Mağaza Yönetimi 

Ön lisans programından 

mezun olmak. 

En az (C1) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P93 
En az 

65 Puan

11 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 3 

Ortaöğretim (Lise ve 

dengi) okullardan mezun 

olmak. 

En az (A1) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P94 
En az 

70 Puan

12 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Ortaöğretim (Lise ve 

dengi) okullardan mezun 

olmak. 

En az (A) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P94 
En az 

60 Puan

13 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Ortaöğretim (Lise ve 

dengi) okullardan mezun 

olmak. 

En az (C) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek P94 
En az 

70 Puan
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

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

a) T.C. vatandaşı olmak,  
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:  
a) İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını 

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

b) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 
boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. 
Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır, 

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,  
d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (A1), (A), (B), (C1), (C), (D1) sınıfı ehliyet belgesine 
sahip olmak, 

e) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  
Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.suleymanpasa.bel.tr adresi üzerinden elektronik 

ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri 
ekleyeceklerdir. 

a) Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden 

alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek 
diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir), 

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 
ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce 
tasdik edilecektir), 
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d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar 

tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir), 
h) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, 
i) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;  
a) 02.05.2023 - 04.05.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde  (09:00-17:00), 

yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak 
üzere 100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki 
Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ek hizmet binası adresi içinde bulunan 
başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

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

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

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI:  

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

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

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 10.05.2023 tarihinde Belediyemizin resmi internet 
sayfasından (www.suleymanpasa.bel.tr) ilan edilecektir.  

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi 
internet sayfasından (www.suleymanpasa.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f) Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı 

sınavlar 16.05.2023 - 18.05.2023 tarihlerinde ve sözlü ve uygulamalı sınav 100. Yıl Mahallesi 
Suna KAN Caddesi No:40 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi 
Ahmet AYGÜN Gençlik Merkezi ek hizmet binası Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde 
yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün 
içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

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

a) Sözlü sınav;  

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  

• Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  

b) Uygulamalı sınav;  

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.  

7) SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ:  

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 

olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, 

uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu 

üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 

puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 

puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan 

edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 

 3163/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı 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” 
uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 
toplam 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan No Unvan 
Kadro 
Sayısı 

KPSS 
Puan Türü 

Cinsiyet Aranan Nitelikler 

2023/01 Büro Personeli 2 KPSS P3 - 
• Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi bölümlerinin herhangi 
birinden ya da Türk Dili ve Edebiyatı veya Kamu Yönetimi lisans 
programından mezun olmak. 

2023/02 Büro Personeli 1 KPSS P93 - 
• Adalet ön lisans programından mezun olmak. 
• Temel Basın İş Hukuku Sertifikasına sahip olmak. 
• Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. 

2023/03 Büro Personeli 1 KPSS P3 - 
• Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak. 
• Kütüphane konusunda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak ve 
bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 

2023/04 Büro Personeli 1 KPSS P3 - 

• Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak. 
• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İngilizce e-YDS, YDS 
veya YÖKDİL) en az 75 puan almış olmak. 
• Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapacaktır. 

2023/05 Büro Personeli 1 KPSS P3 - 

• Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak. 
• Etkili İletişim sertifikasına sahip olmak. 
• İnsan Kaynakları sertifikasına sahip olmak. 
• Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapacaktır. 

2023/06 Büro Personeli 1 KPSS P3 - 

• Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 
• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İngilizce e-YDS, YDS 
veya YÖKDİL) en az 85 puan almış olmak. 
• Yükseköğretim Kalite Kurullarında görev yapmış olduğunu 
belgelemek. 
• Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünde görev yapacaktır. 

2023/07 Büro Personeli 1 KPSS P3 - 

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olmak. 
• Muhabirlik Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
• Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görev 
yapacaktır. 

2023/08 Büro Personeli 1 KPSS P94 - 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri sertifikasına sahip 
olmak. 
• İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikasına sahip olmak. 
• Temel Bilgi Teknolojileri sertifikasına sahip olmak. 
• Personel Daire Başkanlığında görev yapacaktır. 

2023/09 Büro Personeli 1 KPSSP94 - 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
• Üniversitemiz uygulama otellerinde resepsiyon bölümünde 
görev yapacaktır. 
• Rezervasyon ve Satış sertifikasına sahip olmak. 
• Rezervasyon alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak 
ve bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
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2023/10 Büro Personeli 2 KPSSP93 - 
• Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 
• Üniversitemiz TOBB MYO ve ilçe hizmet birimlerinde 
çalıştırılacaktır. 

2023/11 Büro Personeli 1 KPSS P3 - 

• Maliye lisans mezunu olmak. 
• En az 3 (üç) yıl süreyle Raportörlük deneyimi olmak ve bu 
durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
• Strateji Daire Başkanlığı Raporlama biriminde görev 
yapacaktır. 

2023/12 Büro Personeli 2 KPSSP93 Kadın 
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programından 
mezun olmak. 

2023/13 Büro Personeli 2 KPSSP93 Kadın 

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından 
mezun olmak. 
• Ön Büro Sorumlusu sertifikasına sahip olmak. 
• Beden Dili / Etkili İletişim Teknikleri sertifikasına sahip olmak. 
• Tıp ve Sağlık birimlerinde sekreter olarak görev yapacaktır. 

2023/14 Büro Personeli 1 KPSSP93 - 
• Pazarlama ön lisans programından mezun olmak. 
• Muhasebe konusunda en az 5 (beş) yıl deneyime sahip 
olmak ve bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 

2023/15 Büro Personeli 1 KPSS P3 - 

• Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 
• İngilizce Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (e-YDS, YDS 
veya YÖKDİL) en az 75 puan almış olmak. 
• Uluslararası Öğrenci Ofisinde görev yapacaktır. 

2023/16 Büro Personeli 2 KPSSP3 - 

• İktisat, Ekonometri, Maliye, İşletme, Matematik lisans 
programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
• Bilgisayarlı Muhasebe veya Bordrolama ve Özlük İşleri 
sertifikasına sahip olmak. 

2023/17 
Destek Personeli 

(Şoför) 
1 KPSS P94 Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• En az 5(beş) yıllık (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
• SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olmak. 
• İş Makinesi Operatörü belgesine sahip olmak. 

2023/18 Destek Personeli 1 KPSS P94 Kadın 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi 
Belgesine sahip olmak. 
• Aşçı Yardımcısı Belgesine sahip olmak. 
• Aşçı Yardımcısı olarak en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak 
ve bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
• Üniversitemiz Uygulama Otellerindeki mutfak hizmetlerinde 
çalıştırılacaktır. 

2023/19 Destek Personeli 1 KPSS P94 Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• Endüstriyel Boru Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesine 
Sahip olmak. 
• Sıhhi Tesisat alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak 
ve bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 

2023/20 Destek Personeli 1 KPSS P93 Erkek 
• Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 
• Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Ustalık belgesine 
sahip olmak. 
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2023/21 Destek Personeli 5 KPSSP94 Kadın 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
• Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri 
yapılacaktır. 
• Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik görevini yapmaya 
engel sağlık sorunu bulunmamak. 

2023/22 Destek Personeli 5 KPSSP94 Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
• Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri 
yapılacaktır. 
• Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik görevini yapmaya 
engel sağlık sorunu bulunmamak. 

2023/23 Destek Personeli 3 KPSSP94 Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
• Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri 
yapılacaktır. 
• Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik görevini yapmaya 
engel sağlık sorunu bulunmamak. 
• Üniversitemizin ilçe hizmet birimlerinde ve TOBB Meslek 
Yüksekokulunda görevlendirilecektir. 

2023/24 Destek Personeli 3 KPSSP94 Kadın 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
• Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri 
yapılacaktır. 
• Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik görevini yapmaya 
engel sağlık sorunu bulunmamak. 
• Üniversitemizin ilçe hizmet birimlerinde ve TOBB Meslek 
Yüksekokulunda görevlendirilecektir. 

2023/25 
Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 
2 KPSSP94 Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 
6 (altı) ay kalmış olan silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartına sahip olmak. 
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış 
olmak ve bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. 
Maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
• Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya 
engel durumu bulunmamak. 
• Eskipazar MYO veya Yenice MYO hizmet biriminde görev 
yapacaktır. 

2023/26 
Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 
1 KPSSP94 Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 
6 (altı) ay kalmış olan silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartına sahip olmak. 
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak ve bu 
durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. 
Maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
• Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya 
engel durumu bulunmamak. 
• Eflani MYO hizmet biriminde görev yapacaktır. 
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2023/27 Teknisyen 1 KPSSP94 Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

alanından mezun olmak. 

• Doğalgaz Tesisatçısı olarak en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip 

olmak ve bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 

• Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Mesleki 

Yeterlilik Belgesine sahip olmak. 

• Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesine 

sahip olmak. 

2023/28 Teknisyen 1 KPSSP93 Erkek • Makine ön lisans programından mezun olmak. 

2023/29 Teknisyen 1 KPSSP94 Erkek 
• Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanından 

mezun olmak. 

2023/30 Teknisyen 1 KPSSP93 Erkek 

• Elektrik ön lisans programından mezun olmak. 

• Elektrikçi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve 

bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 

2023/31 Teknisyen 1 KPSSP94 Erkek 
• Ortaöğretim kurumlarının elektrik alanından mezun olmak. 

• Jeneratör Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak. 

2023/32 Teknisyen 2 KPSSP94 Erkek • Ortaöğretim kurumlarının inşaat alanından mezun olmak. 

2023/33 Teknisyen 1 KPSSP93 Erkek 

• Bitki Koruma ön lisans programından mezun olmak. 

• Üniversitemizin peyzaj alanlarındaki ağaç ve bitkilerin 

ilaçlanması, budanması vb. işlerde çalıştırılacaktır. 

2023/34 Teknisyen 1 KPSSP94 Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının elektrik- elektronik alanından 

mezun olmak. 

• Üniversitemiz konferans salonlarında görev yapacaktır. 

2023/35 Tekniker 1 KPSSP93 - 

• Radyo ve Televizyon Teknolojisi ön lisans programından 

mezun olmak. 

• Kısa film yapımı sertifikasına sahip olmak. 

2023/36 Tekniker 1 KPSSP93 Erkek 
• Bilgisayar Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak. 

• Bilgisayar Teknik Servisi Ustalık Belgesine sahip olmak. 

2023/37 Tekniker 1 KPSSP93 Erkek 

• İnternet ve Ağ Teknolojileri ön lisans programından mezun 

olmak. 

• Ağ Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikasına sahip 

olmak. 

• Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım-Solidworks Geliştirme 

ve Uyum Eğitimi sertifikasına sahip olmak. 

2023/38 Tekniker 1 KPSSP93 Erkek 

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun 

olmak. 

• Mühendislik Fakültesinin Tıp Mühendisliği ve Biyomedikal 

Mühendisliği laboratuvarlarında görev yapacaktır. 

2023/39 Mühendis 1 KPSS P3 - 

• Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 

• Alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak ve bu 

durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
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2023/40 Mühendis 1 KPSS P3 - 

• Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği mezunu 
olmak. 
• Başvuru esnasında ASP.Net ile geliştirmiş olduğu en az 1 
adet github proje linki sunmak. 
• ASP.NET Sertifika sahibi olmak. 

2023/41 Avukat 1 KPSSP3 Kadın 

• Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 
• Alanında yüksek lisans yapmış olmak. 
• En az 7 (yedi) yıl Avukatlık tecrübesine sahip olmak ve bu 
durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
• İcra alanında tecrübe sahibi olmak ve bu durumu 
belgelendirmek. 

2023/42 Psikolog 1 KPSS P3 - 

• Psikoloji lisans programından mezun olmak. 
• Zor İnsanlarla İletişim Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulayıcı 
Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
• En az 1 (bir) yıl süre ile Psikolog olarak çalışmış olmak ve bu 
durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
• Psikososyal Danışmanlık Koordinatörlüğünde görev 
yapacaktır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak, 
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak, 
3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans 

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS 
puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden 

önceye ait olması gerekmektedir. 
9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu 

kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan, vakıf üniversiteleri veya internetten 
alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir. 

10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan 
tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.) 

11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) 
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir. 

12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 
mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır. 

13- 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 (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması) yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır. 
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14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde 
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak. 
16- Karabük Üniversitesinde işçi, memur, sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmamak. 
17- İdare ilanın her aşamasında gerekli gördüğü takdirde ilanı iptal edebilecek veya 

güncelleyebilecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır. 
Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların 

başvuruları ile faks, posta vb. yol ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
Başvuru Başlangıç  : 23.03.2023 (Mesai Başlangıcı)  
Başvuru Bitiş  : 06.04.2023 (Mesai Bitimi) 
Başvuru Adresi  : Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir 

Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez 
Karabük. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve 

imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır). 
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, 

sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
5- 2022 Yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).  
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir). 
8-SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-Devletten temin edilebilir). 
9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 
2022 KPSS (P3), (P93), (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday 

www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday 
belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet 
tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) 

Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden ayrıca 
ilan edilecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. 

İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

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 feshedilecektir. 

Başvuruya ilişkin sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan edilecektir. 
İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 3127/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 23 pafta, 139 ada, 25 parsel üzerindeki 747077 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı 
Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 
27.03.2018 tarihli ve E.2017/97-K.2018/821 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının 
Bakanlığımızca istinafı sonucu verilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 
28.11.2018 tarih ve E.2018/1432-K.2018/1655 sayılı “istinaf başvurusunun reddi” kararının 
Danıştay 6. Dairesinin 29.12.2021 tarihli ve E.2019/14539-K.2021/14662 sayılı kararı ile 
BOZULMASINDAN sonra yeniden yapılan yargılamada,  Ankara 5. İdare Mahkemesinin 
31.01.2023 tarihli ve E.2022/2321-K.2023/178 sayılı kararı ile "davanın reddine" 
hükmedildiğinden, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 30.06.2018 tarih ve 30464 sayılı 
Resmî Gazete ilanı uygulanan "dava konusu işlemin iptali” işlemi, Bakanlık Makamından alınan 
14.03.2023 tarih ve 5951040 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 
 3141/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN 

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

09.03.2023 tarihli ve 5897528 sayılı ihaleden yasaklama oluruna istinaden 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca Kadim Grup Enerji Elektrik Müşavirlik Mühendislik Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin sermayesinin tamamına sahip olan Ahmet ŞAHİN hakkında 
verilen 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama 
kararına dair ilan 15.03.2023 tarihli ve 32133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Söz konusu yasaklama ilanında, ihale kayıt numarası sehven “Alınmamıştır (2886 DİK)” 
olarak yazılmış olup, 15.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihale kayıt numarası 
“2021/699791” olarak düzeltilmiştir. 

 3249/1-1 
—— • —— 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

21.03.2023 tarih ve 32139 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanında, Meslek Yüksekokulu Siber Güvenlik programında 
yabancı dil puanı ve kriterinde yer alan şartlar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Birim 
Bölüm/ 
Program 

Unvan Adet Aranan Şartlar 
Yabancı 
Dil Puanı

ALES 
Puanı

Meslek 
Yüksekokulu 

Siber 
Güvenlik 

Öğr. 
Gör. 

2 

Adli Bilişim Mühendisliği yüksek 
lisans mezunu olmak. Blokzincir veya
Mobil Adli Bilişim konularında 
bilimsel çalışmaları olmak. Adli 
bilişim alanında bilirkişilik ve 
Elektronik deliller ve bilişim suçları 
konusunda tecrübe sahibi olmak. 

- 70 

 3267/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

18 Mart 2023 Tarihli ve 32136 sayılı Resmî Gazete aslına uygun olarak yayımlanan 

Akademik Personel ilanımızda 97. sırada yer alan kadro aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir. 

İlan Başlama Tarihi: 18.03.2023 

İlan Bitiş Tarihi: 01.04.2023 

Başvuru Yeri: Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2  Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39 

S/N 
FAKÜLTE / 

BİRİM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

ANABİLİM 

DALI / 

BİLİMDALI 

KADRO 

UNVANI

KADRO 

SAYISI

UZMANLIK ALANI / 

ARANILAN ŞARTLAR 

97 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Bölümü  Prof. Dr. 2 

Hemşirelik veya Ebelik 

alanında doçentliğini almış 

olmak. 

 3276/1-1 

—— • —— 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:  

İPTAL İLANI 

18.03.2023 tarih ve 32136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz bünyesinde 

istihdam edilmek üzere toplam 29 adet sözleşmeli personel alımımıza ilişkin ilanımız iptal 

edilmiştir.  

İlan olunur. 

 3268/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Mescid-i Aksa İlim, Araştırma ve Yardım Vakfı 
VAKFEDENLER: Osama ABDUO  
VAKFIN İKAMETGAHI: Sakarya 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.03.2023 tarihinde kesinleşen ve 31.01.2023 
tarih E:2022/625, K:2023/80 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Mescid-i Aksa hakkında araştırmalar yapmak, yardım ve destek 
sağlamak, Filistin ve Filistinlilere yönelik olarak temel haklar ve özgürlükler alanında ulusal ve 
uluslararası hukuk çerçevesinde bilinçlendirici faaliyetler yapmak ve vakıf senedinde belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (YüzBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Osama ABDUO, Bilal KARIŞA, Jehad J. M. AYESH 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı/ gelirleri, Mütevelli Heyetinin uygun göreceği 

benzer amaçlı yurt içindeki diğer bir vakıf, dernek ve sair bir başka hayır kurumuna devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3138/1-1 

—— • —— 
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
18/03/2023 tarihli ve 32136 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü, Adalet Programı öğretim görevlisi alımı ilanında yer alan 
kadro ilanı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

ALES / 

YABANCI 

DİL ŞARTI 

ÖZEL ŞART AÇIKLAMA 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

HUKUK 

BÖLÜMÜ / 

ADALET 

PROGRAMI 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES 

EA/SÖZ:70 

Hukuk Fakültesinden mezun 

olmak ve Yüksek Lisansını Özel 

Hukuk veya Adli Bilimler 

alanında yapmış olmak veya özel 

hukuk alanında yüksek lisans 

yapıyor olmak ve belgelendirmek 

koşulu ile lisans sonrası ilgili 

alanda en az 2 yıl çalışmış olmak.

 3283/1-1 
—— • —— 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

15 Mart 2023 Tarihli ve 32133 sayılı Resmi Gazate’de aslına uygun olarak yayımlanan 
657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alım ilanımızda geçen 11 alım 
nitelik kodlu Laborant pozisyonundaki “* Genetik Analizatör, Santrifüj, Nanımetre, MiniSeq ve 
PCR cihazları kullanımı eğitimi sertifikasına sahip olmak” şartındaki sehven yazılan “Nanımetre” 
ibaresi çıkarılmıştır. 

 3275/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/158,

159, 160, 161, 162, 163)

TEBLİĞLER
–– 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına

İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/59, K: 2022/111 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/21, K: 2023/22 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/1, K: 2023/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2020/3264 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2023 Tarihli ve 2020/6926 Başvuru Numaralı 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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


