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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/9/2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üni-

versitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Düzce Üni-

versitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin birinci bölüm başlığı ‘‘Başlangıç Hükümleri’’ şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Yaşamboyu Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “Sürekli Eğitim Merkezinin”  şeklinde değiştirilmiş-

tir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Yaşamboyu Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “Sürekli Eğitim Merkezinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜSEM): Sürekli Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
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d) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü

öğretim programları dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek ve bu doğrul-

tuda Üniversitede yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sek-

tör kurum ve kuruluşlarına yönelik proje, danışmanlık, sınav hizmetleri gerçekleştirerek Üni-

versitenin kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğinin gelişmesini sağlamaktır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, kamu kurum ve kuruluşları veya

özel sektör kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje

hizmeti vermek.

b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler,

konferanslar düzenlemek veya düzenletmek.

c) Üniversitemiz öğrencilerine eğitim-öğretime yönelik materyallerin (kitap, dergi, ders

notu ve benzeri) basımını sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında konferans, seminer ve kurs programları ile di-

ğer eğitim programları sonunda ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun ola-

rak katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek ve bu programlara

ilişkin danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Öğrencilerin yanı sıra sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik eğitim

programları/danışmanlık hizmeti sunmak veya aracılık etmek.

e) Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda yararlılığı yüksek yüz yüze, uzaktan veya karma

sürekli eğitim programları planlamak ve düzenlemek.

f) Bireyleri, kurumları ve sektörleri sürekli eğitimden faydalanmaya teşvik ederek ge-

lişimlerine ve güçlenmelerine katkı sağlamak.

g) Kurum dışından gelen sınav taleplerini karşılamak ve sınavları gerçekleştirmek.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri ara-

sından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim

elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-

törün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet

eder.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkez amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araş-

tırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin

koordinasyonu sağlamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu Rektöre sunmak ve bir

sonraki yıla ait çalışma programını düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunda, Müdür ve yardımcıları dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine,

aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık olmak

üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Oylama sonucunda eşitlik olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış

sayılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

öğrenci alım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve

idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek ve Danışma Kuru-

luna sunmak.

ç) Eğitim programları ile bu programlar sonunda ilgili mevzuat kapsamında katılım,

sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Yönetim Kuruluna önermek.”
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MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir

fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün, Müdüre bildireceği

birer öğretim elemanından oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren

üyenin yerine, aynı usulle yeni bir görevlendirme yapar.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından

konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Ku-

rulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; yaşamboyu eğitim uygulama ve araştırma faali-

yetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden ge-

çirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Müdür tarafından ha-

zırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eği-

tim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında

görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/12/2018 tarihli ve 30627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadok-

ya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı,

ödeme şekli ve zamanı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Mü-

tevelli Heyet tarafından belirlenen yabancı öğrenci eğitim ücretine tabi olurlar. Üniversite ta-

rafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedelleri öğrenim ücreti

dışındadır ve Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3207/1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3207/2 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3208 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3209 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3383 

—— • —— 
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3318 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden: 
Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun dış ihata duvarı hariç içeride kalan tüm 

binaların temeline müdahale edilmeksizin hurda karşılığı yıkımı, çıkan tüm moloz ve inşaat 
atıklarının taşınması işi ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
1- İdarenin ; 
a) Adı  : Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 
b) Adresi  : Erzurum Cad. Abide Mah. 12. Mek. Piy. Tug. Kom. yanı ATSO 

karşısı Merkez/Ağrı   
c) Telefon : 0 472 215 50 01 
d) Faks Numarası  : 0 472 215 50 03  
e) e-posta Adresi  : agri.ktcik@adalet.gov.tr  
2- İhale Konusu Yapım İşinin;  
a) Adı: Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun hurda karşılığı yıkımı, çıkan tüm 

moloz ve inşaat atıklarının taşınması işi. 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Ağrı İli Merkez ilçesi Aşağı Küpkıran Köyü Demirhan yolu 

Mevkiinde, İ.50.D.01.C Pafta 224/465/466/467/468/469/473/474/476/654 Parsel Ağrı M Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun 73034 m2 arazisi içerisinde bulunan muhtelif yapılardan dış ihata 
duvarı hariç, eski ve yeni 2 adet ceza infaz kurumu binası, jandarma binası, nizamiye binası, iç 
ihata duvarı, 2 adet eski ve yeni jeneratör binası, 2 adet eski ve yeni su deposu, 6 arabalık garajlar 
ve tüm müştemilatlar dahil olmak üzere içeride kalan yapı ve binaların temeline müdahale 
edilmeksizin, her türlü ekonomik değeri olan (Demir, Sac, Ahşap, PVC, Alüminyum vb.) hurda 
malzeme karşılığı teknik ve özel şartlarda belirtilen seçici yıkım tekniğine göre ve patlayıcı 
madde kullanmadan, demirli ve demirsiz bütün yapıların yıkılıp enkazdan çıkacak moloz ve 
inşaat atıklarının izinli resmi döküm alanına dökülmesi işi ihale edilecektir. 

c) Yapılacağı/ Teslim Edileceği Yer: Ağrı İli Merkez İlçesi Aşağı Küpkıran Köyü 
Demirhan yolu Mevkiinde 100. Yıl Mah. Yeni Van Yolu Üzeri Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu Merkez/Ağrı 

d) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde yer 
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

e) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
3- İhalenin;  
a) Yapılacağı Yer: Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu toplantı salonu Erzurum Cad. Abide 

Mah. 12.Mek. Piy. Tug. Kom. yanı ATSO karşısı Merkez / Ağrı  
b)Tarihi ve Saati: 13/04/2023 – 10:00  
c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin a bendine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile uygun bedelle (Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif 
edilen bedellerin en yükseğidir.) ihale edilecektir. 

d) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale dokümanı, idarenin 
yukarıda belirtilen adresinde ücretsiz görülebilir. Ağrı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 
1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) yatırılarak Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden temin 
edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. 
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e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: İhaleye katılacak isteklilerin 
tekliflerini 13/04/2023 tarihi Perşembe günü saat 10:00’ dan önce Ağrı Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu Erzurum Cad. Abide Mh.12.Mek. Piy. Tug. Kom. Yanı ATSO karşısı Merkez/Ağrı 
adresinde idare yetkilisine teklif zarfı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri veya iadeli 
taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun. 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanması şarttır. Postada meydana gelecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4-Tahmin Edilen Bedel, Geçici ve Kesin Teminat ile Güvence Bedeline İlişkin Esaslar 
Tahmin edilen bedel KDV HARİÇ 9.071.803,402 TL (Dokuz milyon yetmiş bir bin sekiz 

yüz üç lira dört yüz iki kuruş) olup, geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak 
şartıyla isteklinin kendi belirleyeceği miktarda yatırılır. Üzerine ihale kalan istekliden sözleşme 
öncesi teklif edilen bedelin %6’sı oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir. 
Ayrıca sözleşme öncesi 500.000,00 TL (Beş yüz bin Türk lirası) hasar teminatı güvence bedeli 
yatırılır. Verilen teminatlar süresiz olacaktır. 

5- İhaleye Katılamayacak Olanlar  
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici 

veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılma 
şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayanlar ve yabancı istekliler 
ihaleye katılamaz.  

6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a) 2023 Yılı içerisinde alınmış adrese dayalı kanuni ikametgâh belgesi, 
b) Adli sicil kaydı belgesi, 
c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel 

kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmesi, (ihale dokümanında yer alan Ek 1 belgesi), 
d) Geçici teminata ilişkin belge, (ihale dokümanında yer alan Ek 2 belgesi) 
e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi; 
e.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapılacağı yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapılacağı yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
f.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
f.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

h) En az 5 (beş) yıllık İnşaat Mühendisi ve en az 3 (üç) yıllık İnşaat Teknikeri 
bulundurmayı içeren taahhütname, (ihale dokümanında yer alan Ek 2 belgesi) 

i) Yıkım Müteahhitliği Yetki Belgesi (Y1, Y2 veya Y3) veya idarece onaylı örneği, 

 



27 Mart 2023 – Sayı : 32145 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 

j) Tek belge ile son 10 yılda yapılmış, yıkım işine ait en az 5.000.000,00 TL (beş milyon 
Türk Lirası) iş bitirme belgesi. (Özel sektörden alınması halinde yıkım işine ait sözleşme, ilgili 
sigorta müdürlüğünden onaylı işyeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların 
örneklerinin noter, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ek olarak 
sunulmalıdır.) Yıkım işi dışında diğer işler kabul edilmeyecektir. 

k) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğünden onaylı Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Tehlikeli Atık Geri Kazanım Belgesi ve 
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Belgesi). 

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (İhale dokümanında yer 
alan Ek 3 belgesi). Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, istenen belgelerin 
tamamının pilot ortak tarafından karşılanması gerekmektedir. Ancak ortak girişimde bir araya 
gelen gerçek ya da tüzel kişiler işin tamamından sorumludur. 

m) Gelir İdaresi Başkanlığından 01.04.2023 tarihinden sonra alınmış vergi borcu yoktur yazısı, 
n) Sosyal Güvenlik Kurumundan 01.04.2023 tarihinden sonra alınmış Türkiye geneli 

SGK borcu yoktur yazısı, 
o) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihaleye 

katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname (ihale dokümanında yer alan Ek 
4 belgesi),  

ö) İhale dokümanında yer alan yıkımı yapılacak yeri bildiğine ve gördüğüne dair imzalı 
yer görme belgesi (ihale dokümanında yer alan Ek 5 belgesi), 

p) Teklif mektubu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine uygun olarak 
hazırlanacaktır. İstekliler, tahmin edilen bedelin altında teklif veremez. (ihale dokümanında yer 
alan Ek 6 belgesi) 

r) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge, 
s) İhaleye katılacak isteklinin, aşağıda sayılan araçlara sahip olduğu veya bu araçların 

yıkım esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütname, (ihale dokümanında yer alan 
Ek 7 belgesi) 

 ADET ÇALIŞMA AĞIRLIĞI 
(MİNİMUM YETERLİLİK ŞARTI 

Mini Ekskavatör 2 2300kg. Kendi Mülkü veya Kiralama 
(Taahhütname) 

Ekskavatör 2 
Yüksek erişimli bina 
yıkımı ekskavatörü 
(minimum 24mt) 

Kendi Mülkü veya Kiralama 
(Taahhütname) 

Kamyon 5 İstiap Haddi 25 TON Kendi Mülkü veya Kiralama 
(Taahhütname) 

Yükleyici (Bekolu) 2 11000 kg. Kendi Mülkü veya Kiralama 
(Taahhütname) 

7- Diğer Hususlar  
a) Üzerine ihale kalan istekliden teklif edilen bedelin tamamı sözleşme öncesi alınır, bu 

bedeli süresi içerisinde yatırmadığı takdirde geçici teminatı hazineye irat kaydedilir. 
b) Üzerine ihale kalan istekli KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedelleri ile her türlü 

ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerini, ilgili mevzuatı çerçevesinde ihalenin 
onaylanmasına ilişkin kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde, 
sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak Ağrı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaktır. 
Sözleşme aşamasında ödeme evrakları idareye sunulacaktır. 

c) İhtilafların çözüm yeri Ağrı Mahkemeleri ve İcra daireleridir.  
d) İlanda yer almayan hususlar için İdari ve Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısında 

belirtilen hükümler ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.  
e) İdare bütün tekliflerin reddedilmesi, ihalenin iptal edilmesi, uygun bedelin tespiti ve 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
f) Kısmi ve Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
İLANEN DUYURULUR. 
 3131/1-1 
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800.000 ADET SMN1 REAL TİME PCR KİTİ VE 800.000 ADET DNA İZOLASYON KİTİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı, “800.000 adet SMN1 Real 

Time PCR Kiti ve 800.000 adet DNA İzolasyon Kiti” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz V No’lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ve sair ihale evrakları Ofisimizin 

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

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

firmaların şartname bedelini (140,00-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile Ofis tip ticari şartname 

ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 07.04.2023 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz V No’lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

geçici 4. maddesi gereğince istisna kapsamındadır. 

    3414/1-1 
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56 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Santrallari 

İşletme Müdürlüğünden:    
Basınç Düşürücü ve Kızgınlık Giderici (Prds-Pressure Reducing & Desuperheating 

Stations) Valflere ve Bu Valflerin Yardımcı Elemanlarına Ait Toplam 56 Kalem Yedek Parçanın 
Alım İşi İhale Edilecektir. 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2023/302728 
1-) İDARENİN :  
a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13 
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr; mesut.aslan@euas.gov.tr 
2-) İHALE KONUSUNUN : 
a) Niteliği  : Basınç Düşürücü ve Kızgınlık Giderici (PRDS-Pressure 

Reducing & Desuperheating Stations) valflere ve bu 
valflerin yardımcı elemanlarına ait toplam 56 kalem 
yedek parçanın temini işi 

b) Türü : Mal alımı 
c) Dosya No  : 2023 / 06 
d) Şartname Bedeli : 118,00 TL . 
e) Malzemenin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü  
f) İşin Süresi  : 170 (yüz yetmiş) takvim günüdür. 
3-) İHALENİN :  
a) Yapılacağı Yer  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü  
b) Tarihi ve Saati  : 13.04.2023 Perşembe günü – Saat 11.00’da 
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 TL bedelle aynı 
adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar 
Çarşı Şb. TR95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 
birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 13/04/2023 Perşembe günü – Saat 11:00’a kadar 
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 
iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 
doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 
tamamen vermekte serbesttir. 

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

   3386/1-1 
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11 ADET TRAFONUN YÜK ALTINDA KADEME DEĞİŞTİRİCİ (YAKD) BAKIMI VE 
YAĞ TRETMANI YAPILMASI İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Santralleri 

İşletme Müdürlüğünden:  
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü A Santralı Sahasında Yer Alan 

11 Adet Trafonun Yük Altında Kademe Değiştirici (YAKD) Bakımı ve Yağ Tretmanı Yapılması 
İşi Hizmeti İşi ihale edilecektir. 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2023/302319 
1-) İDARENİN :  
a) Adresi  : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13 
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr; gamze.kapci@euas.gov.tr 
2-) İHALE KONUSUNUN : 
a) Niteliği  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü A 

Santralı Sahasında Yer Alan 11 Adet Trafonun Yük Altında Kademe Değiştirici (YAKD) Bakımı 
ve Yağ Tretmanı Yapılması İşi Hizmeti İşi 

b) Türü : Hizmet alımı 
c) Dosya No  : 2023 / 05 
d) Şartname Bedeli : 118,00 TL . 
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü  
f) İşin Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 6 (altı) aydır. 
3-) İHALENİN :  
a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü  
b) Tarihi ve Saati : 13.04.2023 Perşembe günü – Saat 14.00’da 
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 TL bedelle aynı 
adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar 
Çarşı Şb. TR95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 
birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 13/04/2023 Perşembe günü – Saat 14:00’a kadar 
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 
iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 
doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 
tamamen vermekte serbesttir. 

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

 3395/1-1 
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12 AY SÜRE İLE HAT BAKIMI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD 6.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2023/286734 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 

Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi  : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : 6. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 12 Ay Süre 

İle Hat Bakımı Hizmet Alım İşi 
3. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4. Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
11/04/2023 günü saat 10:00 da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 
   3199/1-1 

—— • —— 
TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı tarım işletmelerinin üretimi olan tohumlukların 

ambalajlanmasında kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda toplam 4.004.150 adet buğday, arpa, 
korunga ve fiğ tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 400,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 
Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu 
hesabına yatırılacaktır. 

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

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12.04.2023 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No:62  Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 
 3312/1-1 
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MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE 
İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2023/299855 
1- İdarenin  
a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası 
b) Adresi  : Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 
2- İhale konusu malların  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Dikişsiz Çelik Çekme Boru Alımı  

 1)- Dikişsiz Boru Ø168,3x8x6000 mm TS EN 10216-2 St 35.8 III 24 Metre 
 2)- Dikişsiz Boru Ø168,3x16x8000 mm St 44 24 Metre 
 3)- Dikişsiz Boru Ø48,3x5x12000 mm TS EN 10216-2 13Cr Mo4 2.820 Metre 
 4)- Dikişsiz Boru Ø44,5x4,5x12000 mm TS EN 10216-2 16Mo3 4.320 Metre 
 5)- Dikişsiz Boru Ø101,6x3,6x6500 mm TS EN 10216-2 St 35.8 III 3.250 Metre 
 6)- Dikişsiz Boru Ø26,9x3,6x6000 mm TS EN 10216-2 St 35.8 III 3.000 Metre 

b) Teslim Yeri  : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 07.04.2023 Cuma günü saat 14:00  
4- İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 

18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 300,00 (Y.ÜçyüzTürkLirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

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

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

7- İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 
ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

   3307/1-1 
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YUVARLAK GÖZETLEME VE SU SEVİYE GÖSTERGE CAMLARI ALIMI AÇIK 
İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2023/305476 
1- İdarenin 
a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir / Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73  
   Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01  
c) Elektronik Posta Adresi : hacar@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı : Şirketimize bağlı Şeker Fabrikalarında mevcut 

muhtelif aparatlarda ve buhar kazanlarında 
kullanılmak üzere detayları teknik şartnamede 
yazılı muhtelif özelliklerde; 
-4 kalemde 340 adet Yuvarlak Gözetleme 
Camları  
-1 kalemde 50 adet Su Seviye Gösterge 
Camları (2 adet contası ile) satın alınacaktır. 

b) Teslim Yeri : Tüm camlar Ankara Şeker Fabrikası Merkez 
Ambarına (Etimesgut/Ankara) tek parti 
halinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Odası  
b) Son Teklif Verme (İhale) Tarihi ve Saati : 07 Nisan 2023 Cuma günü, saat 14:00  
4- İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5- İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı 
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler 07.04.2023 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) 
Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 
İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Bu ihalede 2 kısım (1.Yuvarlak Gözetleme Camı / 2.Su Seviye Gösterge Camı) vardır 
ve kısımların tamamına teklif vermek şartıyla kısmi teklif verilebilir. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3345/1-1 
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MUHTELİF CASİNG AKSESUARLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Casing Aksesuarları Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2023/290677 
1-İdarenin  
a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 
Çankaya /Ankara  

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
internet adresi (varsa) : 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 160 adet, Mal Alımı 

 20 Adet 13 3/8” K-55 54.5 LB/FT Float Collar Butress  
 20 Adet 13 3/8” K-55 54.5 LB/FT Guide Shoe Butress 
 20 Adet 13 3/8” K-55 54.5 LB/FT Üst Tapa 
 20 Adet 13 3/8” K-55 54.5 LB/FT Alt Tapa  
 20 Adet 9 5/8” K-55 43.5 LB/FT Float Collar Butress 
 20 Adet 9 5/8” K-55 43.5 LB/FT Guide Shoe Butress 
 20 Adet 9 5/8” K-55 43.5 LB/FT Üst Tapa 
 20 Adet 9 5/8” K-55 43.5 LB/FT Alt Tapa 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Sondaj 
Dairesi Başkanlığı Ambarları veya Ankara il sınırları 
içinde İdarenin göstereceği herhangi bir yer 

b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı, 
c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının (yabancı 
istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden 
itibaren) tebliğinden itibaren; 120 (yüzyirmi) takvim 
günü,  

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 25/04/2023 – 14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu 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 bilgilere ait son durumu 
gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

 a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
 b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
 c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş  ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
 İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
 a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
 b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
 c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 
 ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
  d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler.Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden 
birini sunması yeterli kabul edilecektir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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4.3.2 İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 
aşağıdaki belgeler: 

4.3.2.1. Belirtilmemiştir. 
5-  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6-  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
 3216/1-1 

—— • —— 
SPIRAL DRILL COLLAR AĞIRLIK BORUSU SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Spiral Drill Collar Ağırlık Borusu Alımı, Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2023/290703 
1- İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 
    Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11   06530 
    Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 60 - 0312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi : --- 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
 internet adresi (varsa) : --- 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım: 120 Adet 6 ½" Spiral Drill Collar Ağırlık 

Borusu 
    2. Kısım: 80 Adet 8" Spiral Drill Collar Ağırlık Borusu 
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b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Sondaj 
Dairesi Başkanlığı Ambarları veya Ankara il sınırları 
içinde İdarenin göstereceği herhangi bir yer 

    b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 
Deniz Limanı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının (yabancı 
istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden 
itibaren) tebliğinden itibaren; 150 (yüzelli) takvim 
günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 26/04/2023 - 10:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. 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 bilgilere ait son durumu 
gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 
aşağıdaki belgeler: 

Geçerli API SPEC 7-1 sertifikasının bir kopyası teklifle birlikte verilecektir. Üretici firma 
adı API kompozit listesinde yer alacak, teklif ve teslim sırasında aktif durumda olacaktır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye % 20 

(yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(207 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
   3235/1-1 
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MADENİ YAĞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan Madeni Yağ Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esaslarına ait açık ihale usulüne göre temini. 

İhale Kayıt Numarası : 2023/250032 

1- İdarenin 

a) Adresi : Yeni Şehir Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 

No:18/36360 Kars/Merkez  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0474 213 57 21- 0474 213 57 33 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : karssekerticaret@gmail.com 

2- İhale Konusu Malın 

a) Adı : Madeni Yağ Alımı 

b) Niteliği, Türü, Miktarı : Toplam 5120 kg Madeni Yağ alınacaktır. Diğer 

bilgiler Teknik şartnamede detaylandırılmıştır. 

c) İşin Süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 20 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 12/04/2023 Çarşamba Günü Saat 14:00 

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

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

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 12/04/2023 Çarşamba Günü Saat 14:00’a kadar Kars Şeker Fabrikası 

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

gün ve saatinde (12/04/2023 Çarşamba) yeniden teklif alınması (pazarlık yapılması) 

gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk 

teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

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

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

9- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir. 

 3335/1-1 
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15.000 TON KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2023 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 15.000 ton Kireç Taşı 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2023/303225 

1- İdarenin 

a-) Adresi : Taşköprü Yolu 18.km Bük Köyü Mevkii / KASTAMONU 

b-) Telefon No : 0 366 242 73 11 

c-) Faks No : 0 366 242 73 33 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  ± % 20 toleranslı 15.000 ton kireç taşı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Kastamonu Şeker Fabrikası Stok Sahasına istifli olarak. 

c) İşin süresi : Kireç taşı Fabrikamıza 15 Ağustos 2023 – 30 Kasım 2023 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, teslim tarihleri ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3- İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 07.04.2023 Saat 11:00 

4)- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Taşköprü Yolu 18.km 

Bük Köyü Mevkii / KASTAMONU) adresinde görülebilir ve TL.300,00 (Y.Üçyüztürklirası) 

bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 (Yüzseksen) 

takvim günü olmalıdır. 

8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3363/1-1 

 



27 Mart 2023 – Sayı : 32145 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 27 Mart 2023 – Sayı : 32145 

 

 



27 Mart 2023 – Sayı : 32145 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 
(profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 
Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 
insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  
Beykoz Üniversitesi 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 
Tel: 0216 912 2252 

Birim Bölüm/Program Unvan Aranan Şartlar Sayı 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce)* Prof. Dr. 

Klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı 
alanlarında doktora/tıpta uzmanlık yapmış olmak. Psikoloji 
bölümlerinde ders verme ve tez yönetme deneyimine sahip olmak. 

1 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı* Prof. Dr. 

Dijital Oyun Tasarımı ile ilgili alanlardan doçent unvanını almış 
olmak, Unity ve/veya Unreal Engine oyun motorları ile oyun 
geliştirme alanında ileri seviyede uygulamalı çalışmalar yapmış 
olmak veya oyun kuramı üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Prof. Dr. 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 
veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans ve 
doktora derecesi olmak; doçent unvanını bu alanlardan birinde almış 
olmak. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Doç. Dr. 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 
veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans 
derecesi ve doktora derecesi olmak; doçent unvanını bu alanlardan 
birinde almış olmak. 

1 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Lisans mezunu olup, Dijital Oyun Tasarımı ile ilgili alanlardan 
doktora derecesine sahip olmak, Unity ve/veya Unreal Engine oyun 
motorları ile oyun geliştirme alanında ileri seviyede uygulamalı 
çalışmalar yapmış olmak veya oyun kuramı üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

1 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı* 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Lisans mezunu olup, Dijital Oyun Tasarımı ile ilgili alanlardan 
doktora derecesine sahip olmak, Unity ve/veya Unreal Engine oyun 
motorları ile oyun geliştirme alanında ileri seviyede uygulamalı 
çalışmalar yapmış olmak veya oyun kuramı üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

2 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Grafik Tasarımı* Dr. Öğr. 
Üyesi 

Grafik Tasarımı veya ilgili alanlardan lisans mezunu olmak veya 
Grafik Tasarımı alanında sanatta yeterlik/doktora derecesi almış 
olmak. Grafik Tasarımı alanıyla ilgili güncel yazılımlarla uygulamalı 
çalışmalar Grafik Tasarımı alanıyla ilgili kuramsal çalışmalar yapmış 
olmak. 

3 
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Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 
veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans 
derecesi ve doktora derecesi olmak. 

3 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri 
Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanlarından birinde lisans 
derecesi ve doktora derecesi olmak. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri 
Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Matematik, Matematik 
Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi ve doktora derecesi 
olmak; optimizasyon, yöneylem araştırması, modelleme ve 
simülasyon, robotik ve endüstriyel otomasyon, bilgisayar ve yazılım, 
yapay zeka ve veri bilimi alanlarından birinde çalışmaları olmak. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol 
Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi ve doktora derecesi 
olmak. 

2 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 
veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans ve 
doktora derecesi olmak; en az literatürü takip edebilecek düzeyde 
(Internediate level) İngilizce bilmek. 

2 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık Dr. Öğr. 
Üyesi 

Mimarlık alanında lisans derecesi, mimarlık veya iç mimarlık 
alanlarından birinde doktora derecesi olmak; en az literatürü takip 
edebilecek düzeyde (Intermediate level) İngilizce bilmek. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık Dr. Öğr. 
Üyesi 

İç mimarlık alanında lisans derecesi, mimarlık veya iç mimarlık 
alanlarından birinde doktora derecesi olmak; en az literatürü takip 
edebilecek düzeyde (Intermediate level) İngilizce bilmek. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Öğretim 
Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 
veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans 
derecesi ve yüksek lisans derecesi olmak. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Öğretim 
Görevlisi 

Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri 
Mühendisliği, Yöneylem Araştırması alanlarından birinde lisans 
derecesi ve yüksek lisans derecesi olmak; optimizasyon, yöneylem 
araştırması, modelleme ve simülasyon, robotik ve endüstriyel 
otomasyon, bilgisayar ve yazılım, yapay zeka ve veri bilimi 
alanlarından birinde çalışmaları olmak. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Öğretim 
Görevlisi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol 
Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi ve yüksek lisans 
derecesi olmak. 

1 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı* 

Araştırma 
Görevlisi 

Dijital Oyun Tasarımı veya ilgili alanlardan lisans mezunu olmak tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak veya tamamlamış olmak. Unity ve/veya 
Unreal Engine motorlarında dijital oyun geliştirme çalışmalarında 
bulunmuş olmak. ALES Sayısal puan türünde en az 70 puana sahip 
olmak. 

1 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Grafik Tasarımı* Araştırma 
Görevlisi 

Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı 
bölümlerinden lisansını almış olmak; ilgili alanlardan birinde tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak veya tamamlamış olmak. Grafik 
Tasarımı uygulamalı alanlarında güncel tasarım programlarına 
hakim olup, çalışmalar yapıyor olmak. ALES Eşit Ağırlık puan 
türünde en az 70 puana sahip olmak. 

1 
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Sosyal Bilimler 
Fakültesi Sosyoloji Araştırma 

Görevlisi 
Sosyoloji lisans mezunu olmak ve Sosyoloji alanında tezli yüksek 
lisans veya ilgili alanlarda doktora yapıyor olmak. 1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Araştırma 
Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 
veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans 
derecesi olmak; bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora 
programına kayıtlı olmak. 

2 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Araştırma 
Görevlisi 

Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri 
Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi olmak; bu 
alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı 
olmak; modelleme ve simülasyon, robotik ve endüstriyel otomasyon, 
bilgisayar ve yazılım, yapay zeka ve veri bilimi alanlarından birinde 
çalışmaları olmak. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Araştırma 
Görevlisi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol 
Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi olmak; bu 
alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı 
olmak. 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi 
olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi 
olmak; en az literatürü takip edebilecek düzeyde (Intermediate level) 
İngilizce bilmek. 

1 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 
aranmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak. 
5. 2 adet fotoğraf. 
6. Nüfus cüzdanı sureti. 
7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 
8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 
9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik 

belgesi. 
10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine 
katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış taşınabilir bellek. 

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım 
olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ile ilanın 
Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım 
olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ile ilanın 
Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 
1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir 
bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Öğretim Görevlisi:  
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. Belirtilen alanlarda lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir 
sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak. 

4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE 
başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 
85 dil puanı almış olmak. 

5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu 
sağlamak. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Araştırma Görevlisi: 
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir 
sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak. 

3. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85 YDS 
veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak. 

4. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. ALES belgesi. 
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 
6. 2 adet fotoğraf. 
7. Nüfus cüzdanı sureti. 
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 
9. Onaylı lisans transkript belgesi. 
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi Kadroları  
SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 27.03.2023 
Son Başvuru Tarihi : 10.04.2023 
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.04.2023 
Giriş Sınavı Tarihi : 14.04.2023 
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.04.2023 
   3197/1-1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ BİLİM 

DALI/ PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 
Bölümü 

- Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Nöroşirurji Anabilim Dalı Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS 
veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 
8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 
6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 
213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS 
veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 
8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 
4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 
213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS 
sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet 
vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere 
Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
    3175/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır. 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 
1. ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak. 
2. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak. 
3. Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul 

edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak. 
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak 
2. YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan 

İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren 
bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 
almış olmak). 

3. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.) 
2. YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş 
3. Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin 

aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi) 
4. ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından 

alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı) 
5. YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 
6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
7. 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)  
8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
İLANIMIZIN; 
Başvuru Tarihi  : 27.03.2023 
Son Başvuru Tarihi  : 10.04.2023  
Ön Değerlendirme Tarihi  : 12.04.2023  
Giriş Sınavı Tarihi  : 14.04.2023  
Sonuç Açıklama Tarihi  : 17.04.2023 
- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 

www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 
10.04.2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması 
gerekmektedir. 
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BAŞVURU ADRESİ: 
Rektörlük / Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı -Dudullu 

Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / 
www.dogus.edu.tr 

Fakülte Bölüm/Program Unvan Kadro ALES 
ALES 
Puan 
Türü 

YDS Özel Koşullar 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 70 SAY. 85 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği / Eğitim Bilişim Uygulamaları, 
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim 
Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış 
veya yapıyor olmak. 

Öğretim 
Görevlisi 

1 70 SAY. 85 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilişim 
Sistemleri, Enformatik, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği / Eğitimi, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve 
Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik 
Mühendisliği Ana Bilim Dallarından birinde 
doktora yapıyor olmak. 

Yazılım 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

1 70 SAY. 50 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği / Eğitim Bilişim Uygulamaları, 
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim 
Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış 
veya yapıyor olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji 
Araştırma 
Görevlisi 

1 70 E. A. 50 
Sosyoloji alanında lisans eğitimi almış olmak 
ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

Rektörlük 
Yabancı Diller 

Birimi 
Öğretim 
Görevlisi 

3 70 SÖZ. 85 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil 
Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, 
Çeviribilim lisans mezunu olmak ve tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

 3314/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 
Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı 
özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter 
tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, 
üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım 
tarihinden itibaren 15 gün içinde 10.04.2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 
elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı 
özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 
adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi 
dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 10.04.2023 Pazartesi günü 
saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları 
gerekmektedir. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, 
lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 
15 gün içinde 10.04.2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek 
suretiyle Fakülte Dekanlığı’na ve Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. 

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber 
https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-
ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu 
doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 10.04.2023 
Pazartesi günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Dudullu Yerleşkesi: 

Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye/İstanbul Tel: 444 79 97 / 
www.dogus.edu.tr 

Hukuk Fakültesi Dekanlığı: Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul 
Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

Fakülte Bölüm / 
Program 

Öğretim 
Üyesi Alanı Ek 

Açıklama 
Fen 

Edebiyat 
Fakültesi 

İletişim 
Bilimleri 1 

Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak. 
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında 
doçent unvanı almış olmak. 

Doç. Dr. 

 
 
 

Mühendislik 
Fakültesi 

 
 
 

 
 
 

Yazılım 
Mühendisliği  

 
 
 

1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 
doçent unvanını almış olmak. Prof. Dr. 

1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 
doçent unvanını almış olmak. Doç. Dr. 

1 

Doktorasını Matematik Mühendisliği alanında 
yapmış olmak; Matematik alanında doçent 
unvanı almış olmak. Uygulamalı Matematik 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Doç. Dr. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

 
 
 
 
 

Yazılım 
Mühendisliği 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, 
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, 
Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı, 
Bilişim Sistemleri, Enformatik veya Bilgisayar 
ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği / Eğitimi 
alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 
Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Yazılım 
alanlarından birinde çalışmalara sahip olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 
doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders 
verme yeterliğine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

1 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 
doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders 
verme yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, 
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, 
Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı, 
Bilişim Sistemleri, Enformatik, veya Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği / Eğitimi 
alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

1 

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, 
İşletme Mühendisliği veya Mühendislik 
Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde 
doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Makine 
Mühendisliği 

1 

Makine Mühendisliği alanında doçent 
unvanını almış olmak, Üretim Teknolojileri 
ve Bilgisayar Destekli Tasarım alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Doç. Dr. 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 1 
Ticaret Hukuku alnında doktora yapmış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

İktisadi ve 
İdari 

Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
1 

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı 
almış olmak, Yönetim Bilişim Sistemleri ve 
Örgütsel Davranış alanlarında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Doç. Dr. 

İşletme 
(İngilizce) 

1 

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı 
almış olmak, Örgütsel Davranış alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce 
ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

 3299/1-1 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından: 
FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 
uncu dereceden; 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak amacıyla 
yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. 

I- Sınava Katılma Şartları 
Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı 
Özel Şartlar; 
• Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren mühendislik, fen edebiyat, iktisat, 

iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, 
elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar 
sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki 
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

• ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel 
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin birinden en az 70 
(Yetmiş) puan almış olmak, 

• ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca 
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak, 

• Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının 200 (İkiyüz) 
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 200 (İkiyüz) aday 
yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden 
fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

Genel Şartlar; 
• Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 

Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir), 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
• 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan 

etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da 
hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak, 

• 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya 
kontrolü elinde bulundurmamak, 

• Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal 
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç 
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya 
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce 
nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak, 
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• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ve dahi affa uğramış olsa 
bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

• Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya 
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli 
zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık 
suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve 
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu 
suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak, 

• 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak, 
• Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik 

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak. 

II- Sınav Başvurusu 
Başvurular, 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren en geç 12 Mayıs 2023 tarihi saat 17:00’a 

kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe 
Alım veya Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 
elektronik ortamda yapılacaktır.  

III- Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler 
• Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini, Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

• Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş. 
IV- Yazılı Sınava Katılacak Adayların İlanı 
KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı sınava 

katılmaya hak kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup 
adaylar sınava çağrılma durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden 
öğrenebileceklerdir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 
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V- Sınav Giriş Belgesi 
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan 

sonra “Başvurularım” sayfasında yer alan “Bilgiler” butonu aracılığıyla “Aday Başvuru Bilgileri” 
formunu yazdırarak bu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında getireceklerdir. 
Adayların ayrıca yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

VI- Yazılı Sınav Konuları 
Fon Uzman Yardımcılığı  (Bilişim) Sınavı: 
1) Alan Bilgisi 
- Temel Windows ve Linux İşletim Sistemleri 
- Temel Network 
- Temel Veritabanı 
- Siber Güvenlik 
- Bilgisayar Teknolojisi Kavramları  
- Internet Kavramları 
- Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) 
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek 
VII- Yazılı Sınavın Şekli, Tarihi ve Yeri 
Fon Uzman Yardımcılığı’na (Bilişim) giriş yazılı sınavı, 10 Haziran 2023 tarihinde, 

İstanbul'da, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi’nde (Davutpaşa Kampüs) 
(Adres: Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220, Esenler/İstanbul / Davutpaşa-YTÜ Metro 
İstasyonu durağı), 10:00-15:45 saatleri arasında yapılacaktır.  

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü seçmeli klasik usulde, Genel Kültür ve Genel Yetenek 
Bölümü ise çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır. 

Adayların sınavın başlama saatinden yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

VIII- Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması 
Yazılı sınavda, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 

başarılı sayılabilmek için her iki bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve bölümlerin 
ağırlıklı ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekmektedir. 

Sınav puanı, sınav bölümlerine aşağıdaki ağırlık oranları uygulanarak hesaplanacaktır: 
• Alan Bilgisi : %70 
• Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30 
Yazılı sınavı kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak 

olup adaylar sınav sonuçlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - 
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. 
Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler 
hakkında tutanak düzenlenecek ve sınav kağıtları geçersiz sayılacaktır. 
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Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde dilekçe veya elektronik posta yoluyla itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde 
karara bağlanarak sonuç ilgiliye elektronik posta yoluyla bildirilecektir. 

Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 
Yazılı sınavı kazanmış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez. 
IX- Sözlü Sınav ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava alınacak adaylar, sözlü sınav tarihi, yeri vb. bilgiler 

belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup adaylar sınava çağrılma 
durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı 
Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların ev 
adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 

Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi 
düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zekâ 
ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye 
yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not 
verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. 

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması gerekir. 
Sözlü sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak 

teşkil etmez. 
X- Genel Değerlendirme ve Başarı Notu 
Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve 

üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş 
sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir. 

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı 
olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan aday başarılı 
olmuş sayılır. 

Sınav sonuçlarına ilişkin asil ve yedek liste, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit 
edilir ve sözlü sınavın bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web sitesinde 
duyuru yapılır. Adaylar sınav sonuçlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden 
öğrenebileceklerdir. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Giriş sınavını kazanan adaylardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti 
ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu 
şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz 
konusu olmaz. 

İlan olunur. 
 3311/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültesine 
tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  
• İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,  
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son 

Başvuru 
Tarihi 

Fen Fakültesi Fizik 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Dengede olmayan İstatistiksel 
Mekanik ve Karmaşık Akışkanlar 
konusunda uzman, yumuşak 
madde mekaniği üzerine 
odaklanmış fizikçi olmak. 
Yurtdışı doktora sonrası araştırma 
tecrübesine sahip olmak. 
Uluslararası yüksek etkili 
dergilerde yayın yapmış olmak. 

12 Nisan 
2023 

Fen Fakültesi Matematik 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Simplektik geometri, Floer teorisi, 
cebirsel geometri sahalarında 
uzman olmak. 
Matematik lisans ve doktora 
derecelerine sahip olmak. 
En az iki yıl doktora sonrası 
araştırmacı tecrübesine sahip 
olmak. 
Uluslararası araştırma projesi 
yönetmiş olmak. 

12 Nisan 
2023 

 3349/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam 
edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih 
ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına 
göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan 
adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir. Müracaatlar 27.03.2023-10.04.2023 
tarihleri arasında yapılacaktır. 

Bütçe Kod Pozisyonu Adedi Başvuru Grubu 

Özel 
Bütçe 

YGU 
Yazılım Geliştirme 

Uzmanı (Tam Zamanlı) 
1 

Kurum; aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 
katına kadar veya tavan ücretinin altında 
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 375 sayılı KHK’nın ek 6.maddesi 
hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında 
herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai, vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

Özel 
Bütçe 

MUGU 
Mobil Uygulama 

Geliştirme Uzmanı 
(Tam Zamanlı) 

1 

Kurum; aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 
katına kadar veya tavan ücretinin altında 
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 375 sayılı KHK’nın ek 6.maddesi 
hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında 
herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai, vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için tabloda belirtilen özel 

şartlar aranacaktır. 
1.1. GENEL ŞARTLAR 
1.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
1.1.2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

1.1.3. (1.1.2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 
mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve 
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti 
sonrasındaki hizmetler dikkate alınır) 
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1.1.4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, ücret tavanı 2 katını 
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıl diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
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.), 

1.1.5. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, 
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım 
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak 
uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip 
olmak. 

1.1.6. Adaylar; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

1.2. ÖZEL ŞARTLAR 
A. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı) 
1) 1. Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi 

ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek 
2) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi 

Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş 
olmak ve belgelemek, 

3) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını 
etkin olarak kullanabilmek, 

4) Oracle ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar 
geliştirmiş olmak, 

5) Micro, servis mimarisi, web servisleri, sürekli entegrasyon hakkında deneyim sahibi 
olmak, 

6) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak, 
7) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak, 
B. Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı) 
1) Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) mobil uygulama geliştirme 

konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek 
2) Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
3) Mobil işletim sistemlerinde SQLite ve çevrimdışı (offline) çalışma konusunda tecrübe 

sahibi olmak, 
4) Android ve iOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak, 
5) Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, Realm konularında bilgi sahibi 

olmak, 
6) iOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, 

Realm konularında bilgi sahibi olmak, 

 



27 Mart 2023 – Sayı : 32145 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

7) Figma, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz 
bir şekilde mobil ortama aktarabilmek, 

8) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını 
etkin olarak kullanabilmek, 

9) SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokollerine 
hâkim olmak, 

10) Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak, 
11) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak, 
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ 
Başvurular 27.03.2023-10.04.2023 tarihleri arasında https://online.ktu.edu.tr/ adresinden 

online olarak yapılacaktır. 
3. İSTENİLEN BELGELER 
a. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı), 
b. Lisans diploması veya e-Devlet’ten alınan karekodlu mezun belgesi (eğitimini 

yurtdışında tamamlamış olanlar için diplomatik denklik belgesi) 
c. 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 

(yetmiş) kabul edilecektir), 
d. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir), 
e. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil 
sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı dil 
puanına İlişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir, 

f. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler 
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 

g. Askerlik durumunu gösterir belge. 
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” Madde 8- Personel 
Seçimi başlığı kapsamında; Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan 
adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 
KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil 
puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas 
alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 (on) katına kadar 
aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla 
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye 
hak kazanan adayların listesi www.ktu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup sözlü sınav 
28.04.2023 (Cuma) günü saat 9:30’da Üniversitemiz Rektörlük binasında yapılacaktır. Ayrıca 
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar; başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçeyle 
şahsen veya posta yoluyla sınav komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak 
bildirilecektir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 
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5. SINAV KONULARI 
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen 

tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. 
6. SINAV YERİ VE TARİHİ 
Sözlü sınav, 28.04.2023 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Binasında yapılacaktır. 
7. DEĞERLENDİRME 
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması 

zorunludur. Sözlü sınav sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına 
göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Mülakat puanları eşit 
olan adayların değerlendirmesi yapılırken KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sıralama 
yapılacaktır. 

8. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren 30 (Otuz) 

gün içerisinde www.ktu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

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

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. 
maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) 
başkaca bir ödeme yapılamaz. 

10. DİĞER HUSUSLAR 
a. Adaylar, sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz 

edeceklerdir. 
b. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu 

istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). 
c. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde 

sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe 
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

İletişim: 
Tel : 0462 377 21 11 (Başvuru İçin - Personel Daire Başkanlığı) 
 : 0462 377 14 00 (Özel Şartlar İçin - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) 
E-Posta : personel@ktu.edu.tr 
 3038/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 04/11/2022 tarih ve 585 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2023 tarih ve 256 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 
“Etimesgut İlçesi, Devlet Mahallesi imarın 16556 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/03/2023 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 3300/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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.


