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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/1/2010 tarihli ve 27466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOMETRİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ (TÜMAUM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/1/2000 tarihli ve 23930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMAUM) Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER ONKOLOJİ VE HEMATOPATOLOJİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ'NİN YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/12/1997 tarihli ve 23201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Moleküler Onkoloji ve Hematopatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS
VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ara sınavları da kapsamak üzere her bir yarıyıl, yetmiş eğitim-öğretim gününden;
bir yıl, yüz kırk eğitim-öğretim gününden az olamaz. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun
kararıyla artırılabilir. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu süreye dâhil değildir.
Yıllık eğitim yapan birimin teklifi ve Senatonun onayı ile klinik uygulama dersleri, akademik
takvimde belirtilen teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süreyi aşabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve
altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-
ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-
de tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Yabancı uyruklu öğren-
cilerin Türkçe dil yeterliliği kazanmaları için azami süre iki yıldır. Bu sürenin sonunda Türkçe
dil yeterliliği kazanamayan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  14 Mart 2022 – Sayı : 31778



(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulu Başkanlığının onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin öden-
memesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle lisans öğrencilerinin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreler sonunda mezun olabilmek için gereken derslerden hiç almadığı ders
sayısı toplam 5’ten fazla olan öğrencilerin, talepleri halinde alıp devam koşulunu sağlayıp sağ-
lamadıklarına bakılmaksızın başarısız oldukları tüm derslerinden dördüncü fıkrada belirtilen
sınav hakları verilerek ilişikleri kesilir. Staj dersleri de bu sayının hesaplanmasına dâhildir.

(4) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, derslere devam yükümlülüklerini
yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav
hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin dönem sonu ve bütünleme sınav dönemlerinin
ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek Sınav adlarıyla
kullandırılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu ders-
ler ile hiç almadığı dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse indiren öğrencilere
dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı; derse de-
vam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkın-
dan yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Bun-
lardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam
şartı aranmaz.”

“(6) Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not
aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamayan son dö-
nem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere istedikleri derslerden sınırsız sınav hak-
kı tanınır. Bu sınavlar doğrudan sınav yapılmaya uygun olmayan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki dersler için geçerlidir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Muafiyet ve intibak
MADDE 7/A – (1) Daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve

başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin Üniversiteye kayıtların başlangıç
tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili birime muafiyet için dilekçeyle başvurması gerekir.

(2) Muafiyet ve intibak işlemleri, Üniversite tarafından çıkarılan yönergeye göre yapı-
lır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar ilgili birimlerin önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan; 5 inci düzey, ön lisans
diploma programları için 120 kredi, 6. düzey lisans programları için 240 kredi esas alınır. 5
yıllık fakültelerde 300 kredi, 6 yıllık fakültelerde 360 kredi olup bu programlar, yüksek lisans
düzeyindeki bütünleşik programlardır. Burada belirtilen krediler, ilgili diploma programı için
mezuniyet toplam kredisi sayılır.”
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MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve be-

şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu

derslerdir. Seçmeli dersler 10 öğrenci seçmesi durumunda açılır ancak ilgili alanda meslekî

uzmanlaşma gerektiren seçmeli dersler ve daha önce devam şartını yerine getiren alttan alan

öğrenciler için açılmış dersler için alt sınır aranmayabilir.”

“(5) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç 4 hafta önce, akademik

birimin teklifi, Senatonun onayı ile birinci ve ikinci öğretim programlarında dersler uzaktan

eğitim yoluyla verilebilir. Birinci ve ikinci öğretim diploma programlarında derslerin en fazla

% 40’ı (AKTS veya ders sayısı dikkate alınarak veya bir dersin ders saatinin %40’ının uzaktan

eğitim yolu ile verilmesi) uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Gerekli görülen durumlarda sı-

navların ve derslerin yapılış yöntemi Senatonun kararı ile değiştirilebilir.”

“(6) Olağanüstü hâl, salgın hastalık, doğal afet ve benzeri durumlarda Yükseköğretim

Kurulu kararıyla uzaktan eğitimle verilen ders oranı artırılabilir.

(7) Olağanüstü hal, salgın hastalık, doğal afet ve benzeri durumlarla birlikte, başka se-

beplerden dolayı gerekli görülmesi halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla dersler birden

fazla şubeye bölünebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası, yedinci fıkrasının

(a) bendi, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-

ğıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders yükü, ilgili birim ku-

rullarında belirlenir; ancak bir dönemde en çok 45 kredilik derse kayıt yaptırılabilir. Yaz oku-

lunda alınacak azami ders yükü Senato tarafından belirlenir. Yıllık program uygulanan birim-

lerde ise öğrenci bir yıl içerisinde en çok 90 kredilik derse kayıt yaptırabilir.”

“a) Üst sınıftan ders almak isteyen öğrenciler, genel not ortalaması 3.00’ın üzerinde ol-

mak, başarısız dersi bulunmamak ve programın öğrenme çıktıları göz önüne alınarak danışman

öğretim elemanının onayıyla bir üst sınıftan ders alabilir. Birinci sınıf öğrencileri üst dönem-

lerden ders alamaz. Ancak bu öğrencilerden muafiyet talebinde bulunanlar, azami ders yükü

sınırları içinde kalmak şartıyla muaf tutuldukları kredi kadar üst sınıflardan ders alabilir. Üst

sınıflardan ders alabilmek için ilgili programın söz konusu dönemlerinde öğrenci bulunması

ve programın sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapmıyor olması gerekir.”

“(9) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan an-

laşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğren-

ciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim

programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uy-

gulanır.

(10) İlgili birimlerin kabul ettiği öğrenci değişim programları kapsamında yurt içindeki

ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili değerlendirme-

ler, ilgili akademik birim kurullarının kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.”

“(11) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez.
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(12) Yıllık eğitim yapan akademik birimlerde her eğitim-öğretim yılında uygulanan
teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki
yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle bu akademik birimlerde eğitim-öğretim sınıf geçme esa-
sına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün
dersleri alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız
olursa Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile
serbest seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu
sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya klinik uygulama/klinik uygulamaları tekrarlar ve
bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşa-
ğıdaki alt bent eklenmiş, (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşa-
ğıdaki bentler eklenmiştir.

“7) Süreç değerlendirilmesi gereken dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Bölümün
önerisi, akademik birim kurulu kararı ile süreç değerlendirmesi gerektiği kararlaştırılan dersler
bölümlerce yarıyıl başında öğrencilere duyurulur ve ayrıca Rektörlüğe bildirilir.”

“b) Ara sınav: İlgili diploma programının öngördüğü derslerden yıl veya yarıyıl içinde
yapılan sınavdır. Ara sınavlar dönem içinde yapılır. İlgili birim kurulu, ders kayıtlarının başla-
masından önce ara sınavların sayısına, test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya başka türlerde ya-
pılmasına, bunların klinik uygulama sonu sınavı, kısa sınav, seminer, ödev, proje veya uygu-
lama şeklinde olmasına, her birinin ara sınavların ortalamasına katkısının oranına karar vere-
bilir. Bu bilgiler dersler başlamadan önce, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci
bilgi sistemine ve ders tanıtım formuna girilerek öğrencilere duyurulur. İlgili birim kurulu ta-
rafından farklı bir karar alınmadığı veya vaktinde duyurulmadığı takdirde bir ders için her dö-
nemde bir ara sınav yapılır.”

“d) Tek ders sınavı: Bir dersin dönem sonu veya yıl sonu sınavına girme şartlarını daha
önce yerine getirmiş olmak kaydıyla mezun olmak için tek dersten başarısız olan öğrenciler
ile sınıf geçme sistemi uygulanan akademik birimlerde bir üst sınıfa geçebilmek için tek dersi
kalmış öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna
düşülen bütünleme/yaz okulu sınavlarından sonra, sınıf geçme sistemi uygulanan akademik
birimlerde ise bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Tek ders sınavında başarı notunun belir-
lenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Bu sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan
üzerinden ön lisans diploma programlarında en az 50, lisans programlarında ise en az 60 puan
almış olmak gerekir. Bu sınavda alınan puanın harf notu karşılığının ne olacağı, Senato tara-
fından belirlenen başarı notunun belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslarda belirtilir. Tek ders sı-
navından başarılı olamayan öğrenciler, istekleri hâlinde Kanunda belirtilen süreler içerisinde
bu dersi tekrar ederler veya sonraki dönemlerde tek ders sınav hakkını kullanabilirler. Tek dersi
kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders sınavı hakkından yararlanırlar.”

“g) Klinik uygulama sonu sınavı: Usul ve esasları ilgili anabilim dalı ve bölümün önerisi
üzerine ilgili birimin onayıyla eğitim-öğretim yılı başlangıcında ilan edilen sınavlardır.

ğ) Yıl sonu sınavı: Yıllık eğitim verilen birimlerde uygulanır. Yıl sonu sınavı ile ilgili
esaslar şunlardır:

1) Yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yıl sonunda gireceği sınav-
dır.
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2) Bir dersin yıl sonu sınavına girebilmek için; eğitim-öğretim yılının başında kayıt ol-
mak, derse devam etmek, yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava, klinik uygulamalar
hariç katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini yerine getirmek zorun-
ludur. Pratik ve klinik uygulamaları olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz
ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

3) Ara sınav ve/veya yıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulunun
önerisi üzerine birim kurulunca belirlenir.

h) Mazeret sınavı: İlgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli maze-
retleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, ara sınav haklarını yarıyıl/yıl içinde ilgili fa-
külte dekanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci
bir mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Üniversite, akademik birim ve bölüm internet sayfalarından yapılan duyurular

tebliğ niteliğindedir.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt

içi/yurt dışı eğitim, staj, klinik uygulama, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğ-
ması hâlinde; ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla 1 yıla kadar izin
verilebilir. Ancak bu izin süresi kanuni öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların,
kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen
öğrenciler, her defasında katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve kayıt yeniletmek zo-
rundadır. Bu öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Nörolojik, psikiyatrik, uzun süre devam eden ağır hastalık ve eğitim öğretimine en-
gel olacak derecede bedensel rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı
2 yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden
devam ederler ve rapor süreleri kanuni öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile sekizinci fık-
rasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ham başarı puanı, dönem sonu sınav puanının %60’ına, yarıyıl/yıl içi değerlen-
dirmelerin puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında ke-
sirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamam-
lanır. 5 yıllık eğitim veren fakültelerde bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yıl sonu
veya bütünleme sınav notu en az 50 puan, başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur.”

“ç) BT notu; stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir. Bu notlara bağıl değerlendirme
sistemi uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının kar-
şılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir.
Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu diploma programının bütün derslerini, uy-
gulamalarını başarması, varsa zorunlu stajını tamamlaması ve mezuniyet derecesinin en az
2.00 olması gerekir.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ALTIN CİNSİNDEN FİZİKİ VARLIKLARIN FİNANSAL 

SİSTEME KAZANDIRILMASI 

HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2022/11) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yetkili ku-

yumcular ve rafineriler aracılığıyla ya da doğrudan banka şubelerine gelerek bankalardaki altın

hesaplarına yatırdıkları fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma he-

saplarına dönüştürülmesine imkân tanınmasına ve hesap sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (e) ve (g) alt

bentlerine, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı

Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Altın kabul sistemi (AKS): Yetkili rafineriler tarafından oluşturulmuş, yetkili ku-

yumcular ve bankalar tarafından kullanılan tüm bilişim sistemleri ile banka şubelerinde yetkili

rafineriler tarafından atanan eksperler aracılığıyla gerçekleştirilen altın toplama sistemlerini,

b) Banka: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım ban-

kalarını,

c) Dönüşüm fiyatı: Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce fiziki olarak bankalardaki

altın hesaplarına getirilen altının gram karşılığının Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Ban-

kasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fi-

yatını,

ç) Fiziki altın: Yetkili kuyumcular veya bankalar tarafından teslim alınan ve 11/8/1989

tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 sayılı Kararda tanımlanan standart işlenmemiş altınlardan 1 kilogram ve altındaki külçe ve

bar şeklindeki altınları, standart dışı işlenmemiş altınlardan hurda şeklindeki altınları ve işlen-

miş altınları, 

d) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
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e) BİST: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

f) Milyem değeri: 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-

kaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belir-

lenen milyem değerleri asgari ölçüt olmak üzere kullanılacak milyem değerlerini,

g) Standart altın: En az 995/1000 saflıkta olan, Londra Altın Piyasasınca (London Bul-

lion Market Association-LBMA) veya BİST nezdindeki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar

Piyasasınca tanınan rafinerilerden birinin amblemini ya da damgasını ve seri numarasını taşı-

yan, bu piyasalarda standart altın olarak işlem gören en az 1 kg ağırlığındaki külçe altınları,

ğ) Vade sonu fiyatı: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de

Merkez Bankası tarafından ilan edilen 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk

lirası karşılığı alış fiyatını,

h) Yetkili kuyumcu: 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ku-

yum Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca yetki belgesi almış kuyum işletmelerinden yetkili

rafineriler ile anlaşması bulunan ve AKS’ye erişimi olan kuyumcuları,

ı) Yetkili rafineri: BİST Rafineriler Listesinde yer alan Türkiye’de kurulu ve bankalar

ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması amacıyla anlaşma yapan

AKS’ye erişimi olan rafinerileri,

i) Yurt içi yerleşik gerçek kişi: Yurt dışında işçi, serbest meslek müstakil iş sahibi Türk

vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişileri,

j) Yurt içi yerleşik tüzel kişi: Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali ku-

ruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişileri,

ifade eder. 

Fiziki altınların kabulü

MADDE 4- (1) Uygulamaya katılmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin

işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması

gerekmektedir. 

(2) Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden

hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya

bankaya teslim eder.

(3) AKS ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı yurt içi yerleşik gerçek veya tüzel

kişinin bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka aracılığıyla aktarılır.

(4) Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek

üzere yetkili rafineriye teslim edilir.

(5) Yetkili rafineri tarafından işlenerek standart altına tamamlananlar ilgili bankaya fi-

ziki olarak transfer edilir.
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Altın hesaplarının dönüşümü

MADDE 5- (1) Hesap sahibinin talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi

dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat

veya katılma hesabı açılır.

(2) Türk lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar bankalarca dönü-

şüm fiyatı üzerinden Merkez Bankasına satılır.

(3) Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen

bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesabına sağlanacak getirinin

Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta va-

deli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı

katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım

için Merkez Bankasınca ödeme yapılmaz. 

(4) Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını be-

lirlemeye yetkilidir.

(5) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat

veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açı-

lışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam

eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Vade sonu işlemleri 

MADDE 6- (1) 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli olarak açılan Türk lirası mevduat veya katılma

hesaplarına vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı

sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir. 

(2) Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden he-

saplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda,

fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez

Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır. 

(3) Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde

Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmaz. 

(4) Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına

Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda ilave getiri ödenebilir. 

(5) 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

(Sayı: 2021/16) kapsamında işlenmiş ve hurda altın karşılığının Türk lirasına dönüştürülmesi

suretiyle açılan hesaplar da dördüncü fıkrada belirtilen ilave getiriden yararlanabilir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması

ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçek-

leştirildiğine dair kontrol bankalarca yapılır.
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İstisnalar 

MADDE 7- (1) 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma

Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında

Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oran-

ları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve

dördüncü fıkrası hükümleri bu Tebliğ kapsamında açılacak Türk lirası mevduat ve katılma he-

saplarına uygulanmaz.

Diğer hükümler

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında işlem yapan yetkili kuyumcu, yetkili rafineri ve

bankalara, Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya

masraf ödenebilir.

Yürürlük 

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

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür. 

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA 

HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ 

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/12)

MADDE 1- 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın He-

saplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Sayı: 2021/16)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik

tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi

halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2863 

—— • —— 
Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2893 
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Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2790 

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

 
 2819 

—— • —— 
Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2835 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AKÜSÜ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

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

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı muhtelif cins ve miktarda kesintisiz güç kaynağı aküsü Kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 22.03.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 2957/1-1 
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KOMATSU HD 785-2 KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 40 KALEM 
YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü KOMATSU HD 785-2 Kamyonlarda 

Kullanılmak Üzere 40 Kalem Yedek Parça Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası  : 2022/131930 
1-İdarenin  
a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 
Çan/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi  : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : KOMATSU HD 785-2 Kamyonlarda Kullanılmak Üzere 40 

Kalem (929 Adet - 38 Takım) Yedek Parça Alımı  
b) İşin Yapılacağı Yer  : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Çan/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü  : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer  : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu  
c) Tarihi ve saati  : 31/03/2022 Perşembe günü saat 14:00 
d) Dosya no  : 246-KÇLİ/2022-0194  
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası 
Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 
82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. 
İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 31/03/2022 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
Geçici Teminat vereceklerdir.  

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

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi  
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile 
üzerinde kalan kısımların tamamı için tek sözleşme imzalanacaktır. 

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 2874/1-1 
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20.000 KG. MONOBLOK BURGU ÇELİĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

20.000 Kg. Monoblok Burgu Çeliği Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 

Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

     (Satınalma Dairesi Başkanlığı) 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesi    

7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 

ANKARA 

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

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : selami.kilic@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2217014 

b) İKN : 2022/226831 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 20.000 Kg. Monoblok Burgu Çeliği Alımı 

ç) Teslim Yeri/İşin  

 Yapılacağı Yer :  TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 

ambarıdır. Malzemelerin boşaltması firmaya ait olacaktır. 

d)İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7. gün. 

e)Teslim Tarihi/İşin Süresi : Teslim süresi 90(doksan) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 04.04.2022 Pazartesi - Saat 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

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

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

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

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

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

tasdiknamesi 



Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2022 – Sayı : 31778 

 

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

belgesi 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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

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

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

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

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

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

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

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

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

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

6.1.  Firmalar teklifleri ile birlikte DIN veya EN standart uygunluk ve ISO Kalite Sistem 

Belgelerini vereceklerdir. Firmalar şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait 

mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test 

raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir. 

6.2. Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 

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

olanıdır. 

8- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif 

verilecektir 

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

alma Birimine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif 

verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Fiyat avantajı uygulanması: 

-Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

13- İhale dokümanının görülmesi ve temini: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. 

Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve şartnameler 150,00 TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 

zorunludur. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 2926/1-1 
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500 GR ALTINBAŞ ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 80.000 kg 500 gr Altınbaş Çayı Baskılı Bobin %20 

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

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31.03.2022 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

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

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

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

    2915/1-1 
—— • —— 

1000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 20.000.000 adet 1000 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır. 

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.03.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

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

5-  Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İstekliler, ihale konusu malın en az yarısına vermek koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

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

    2890/1-1 
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DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORLARININ  
TAMİR VE BAKIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 
Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atelye Müdürlüğünde bulunan DE 24000 tipi 

Lokomotiflere ait BOSCH TB 72 tipi marş motoru tamir ve bakım hizmeti (Teknik Şartnameye göre) 
satın alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2022/226745 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü 

Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. 
Silo Yolu Cad. No: 2/3 Gar/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 /(Dahili 71703) - 0 272 214 19 51 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr 
1- İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 

Müdürlüğü Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere ait 40 
Adet BOSCH TB 72 tipi marş motoru tamir ve bakım yapılması hizmet alım işidir. 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile 
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik Hizmetler 
Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 28/03/2022 günü saat 10/30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 
Gar/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 
Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar 
Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 
0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR 
BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 
açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

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

değildir.    2920/1-1 
—— • —— 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK  
İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı: 2886 
Bölge Müdürlüğü: Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü: İvrindi OİM 
İhale Tarihi: 25.03.2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

S.No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen Bedel 

(TL) 
Geçici Teminat 

(TL) 
1 Çetindere İb. Dikili Ağaç 314 14 2296 2.502,794 1.550,00 116.380,00 
2 Korucu İb. Dikili Ağaç 175 15 6876 2.574,249     950,00   73.366,00 
3 Balya Yap. Dikili Ağaç 231 16 35660    902,920       90,00     2.438,00 

TOPLAM: 44832 5.979,963 2.590,00 192.184,00 
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ adreslerinden 

temin edilmelidir. 
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR5300010004 

72914563655001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 456 10 18 (6112 - 6113) - 0535 886 16 65 - Adem AYŞAVKI  
    2919/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Etimesgut Belediye Meclisimizin 04.06.2021 tarih ve 298 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2022 tarih ve 50 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Göksu Mahallesi plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği” 14/03/2022 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    2878/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Etimesgut Belediye Meclisimizin 04.06.2021 tarih ve 297 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2021 tarih ve 2550 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği” 14/03/2022 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    2879/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Belediye Meclisimizin 07/12/2021 tarih ve 614 sayılı kararı ile uygun görülerek. Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/02/2022 tarih ve 276 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 48061 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 14/03/2022 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    2880/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Etimesgut Belediye Meclisimizin 04.06.2021 tarih ve 299 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2022 tarih ve 49 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Tunahan Mahallesi, plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği” 14/03/2022 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    2881/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Etimesgut Belediye Meclisimizin 04.06.2021 tarih ve 300 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2022 tarih ve 32 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Devlet Mahallesi, plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği” 14/03/2022 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    2882/1-1 
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Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Etimesgut Belediye Meclisimizin 02.12.2021 tarih ve 587 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.02.2022 tarih ve 277 sayılı kararı ile onanan 

“Etimesgut İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, Yenikent-Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifine 

ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” 14/03/2022 günü Plan ve Proje 

Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 2929/1-1 

—— • —— 
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 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Göğüs Hastalıkları 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 kopyaları ile 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. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile 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.   

    2900/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde sahip bulunduğu 

ARİ/ARR/K/M42-a4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 789 hektarlık sahanın ilavesi 
için 03.03.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    2891/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2022 Karar No: 7554 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ VE 
    TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10   06530  
     Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 13.10.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama Ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 35.753 hektar 
• BÖLGESİ  : Deniz (Karasuları İçi) 
• KAPSADIĞI İL : Mersin 
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/P30-c 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 
Müdürlüğe; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    2891/2/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2022 Karar No: 7555 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ VE 
    TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10   06530  
     Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 13.10.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama Ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 17.854 hektar 
• BÖLGESİ  : Deniz (Karasuları İçi) 
• KAPSADIĞI İL : Mersin 
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/R30-b1, b2 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 
Müdürlüğe; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    2891/3/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2022 Karar No: 7556 
ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ VE 

    TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 
06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 13.10.2021 
RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama Ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 17.121 hektar 

• BÖLGESİ  : Deniz (Karasuları İçi) 
• KAPSADIĞI İL : Mersin 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/R31-a1, a2 
KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 
gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 

Müdürlüğe; 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 
    2891/4/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 09.03.2022 Karar No: 7557 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ VE 
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10   06530  

     Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 13.10.2021 

RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 4.450 hektar 
• BÖLGESİ  :  Deniz (Karasuları İçi) 

• KAPSADIĞI İL : Mersin 
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/R31-b1 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 
Müdürlüğe; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    2891/5/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2022 Karar No: 7558 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ VE 

    TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10   06530  

     Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 13.10.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 41.560 hektar 

• BÖLGESİ  : Deniz (Karasuları İçi) 

• KAPSADIĞI İL : Mersin 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/P31-d 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 

Müdürlüğe; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    2891/6/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2022 Karar No: 7559 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ VE 

    TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10   06530  

     Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 13.10.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 57.164 hektar 

• BÖLGESİ  : Deniz (Karasuları İçi) 

• KAPSADIĞI İL : Mersin 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/P31-c 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 

Müdürlüğe; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    2891/7/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 

akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO  

SAYISI 

KADRO  

UNVANI 

ALES PUAN ŞARTI / 

TÜRÜ 

YDS /  

EŞDEĞERİ 

Eczane 

Hizmetleri 

Eczacılık fakültesi lisans mezunu 

olmak ve alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör Say: 70 - 

Duyuru Başlama Tarihi : 14.03.2022 

Son Başvuru Tarihi : 28.03.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 30.03.2022 

Sınav Giriş Tarihi : 31.03.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 04.04.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 

Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sok. 

No: 2 Sarıyer / İSTANBUL 

İSTENİLEN BELGELER: 

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 

6. ALES Sonuç Belgesi 

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

9. 2 Adet Fotoğraf 

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 

11. Adli Sicil Kaydı 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 

kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

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

yeterlidir. 

    2856/1-1 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SINAV HİZMETLERİ UZMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizde boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 ve 

7/15754 sayılı Kararname ile belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-

2 maddesinin c fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve 

her bir pozisyon için 10 katı aday arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 

sıralamaya konularak gerçekleştirilecek (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden 

fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) yazılı ve sözlü sınav 

başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR: 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı DMK’ nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel 

şartlar aranır. 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkekler adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv 

araştırması sonucu olumlu olmak. 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’ nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 

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

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…” 

hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

ÖZEL ŞARTLAR: 

1- Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen 

bölümlerinden/programlarından birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 
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2- Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Son başvuru tarihi 

itibarıyla, yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. Eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuru yapacak adayların, sınav geçerlilik 

süresini aşmaması gerekmektedir. Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM 

Başkanlığının 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik 

Tablosu esas alınacaktır. 

UNVANI 
POZİSYON 

ADEDİ 

MEZUNİYET DURUMU 

BÖLÜM/PROGRAM 

KPSSP3 TABAN 

PUANI 

YDS/e-YDS 

TABAN PUANI 

Sınav Hizmetleri 

Uzmanı (1.Grup) 
1 Sosyoloji 

2020 Yılı KPSSP3 

Puan türünden en az 

65 Puan almış olmak. 

 

Sınav Hizmetleri 

Uzmanı (2.Grup) 
1 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler, 

Uluslararası İlişkiler, 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, Kamu Yönetimi 

2020 Yılı KPSSP3 

Puan türünden en az 

65 Puan almış olmak. 

İngilizce 80 Puan 

Sınav Hizmetleri 

Uzmanı (3.Grup) 
1 

İletişim Bilimleri, 

Gazetecilik, Basın ve 

Yayın, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Yeni Medya 

ve İletişim, İletişim 

Tasarımı ve Yönetimi 

2020 Yılı KPSSP3 

Puan türünden en az 

65 Puan almış olmak. 

 

Sınav Hizmetleri 

Uzmanı (4.Grup) 
1 

Turizm İşletmeciliği, 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları, Gıda 

Mühendisliği 

2020 Yılı KPSSP3 

Puan türünden en az 

65 Puan almış olmak. 

 

Sınav Hizmetleri 

Uzmanı (5.Grup) 
1 İşletme 

2020 Yılı KPSSP3 

Puan türünden en az 

65 Puan almış olmak. 

İngilizce 80 Puan 

Sınav Hizmetleri 

Uzmanı (6.Grup) 
1 İktisat 

2020 Yılı KPSSP3 

Puan türünden en az 

65 Puan almış olmak. 

İngilizce 80 Puan 

Sınav Hizmetleri 

Uzmanı (7.Grup) 
1 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği 

2020 Yılı KPSSP3 

Puan türünden en az 

65 Puan almış olmak. 

 



14 Mart 2022 – Sayı : 31778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

Adaylar sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. 

Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri 

• Başvurular, elektronik ortamda 14.03.2022/28.03.2022 tarihleri arasında e-Devlet 

üzerinden Anadolu Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. 

• Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru 

süreciyle ilgili olarak 0 (222) 335 05 80/1348/1351 telefon numaraları ve persdb@anadolu.edu.tr 

adresinden yardım alabilecektir. 

(Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış 

ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi 

ile birlikte tazmin edilecektir.) 

SINAV HİZMETLERİ UZMANI ADAYLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ 

1- Genel ve özel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri zamanında ve tam 

olarak ibraz edenler her bir grup için ilan edilen kadro sayısının 10 (on) katı aday 2020- KPSS (B) 

grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yazılı ve 

sözlü sınava çağırılacaktır. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına 

alınacaktır.) Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve yeri müracaatların bitimi 

tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/ 

duyurular ) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 

görüntüleyecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

2- Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavın ortalaması alınarak 100 tam puan 

üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre 

sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. 

3- Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takip eden 15 iş günü içinde, her unvan için kontenjan 

sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri ve atamada istenecek belgeler Üniversitemiz internet 

sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme 

bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 

olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Bilgi için : İşçi ve Sözleşmeli Personel Özlük İşleri Şube Müdürlüğü 

Tel   : (0222) 335 05 80 /1348/1351 

İlan Tarihi : 14.03.2022  

Son Başvuru Tarihi : 28.03.2022 

    2814/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 2981/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Hacettepe Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi

(TÜMAUM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Moleküler Onkoloji ve Hematopatoloji Araştırma ve

Uygulama Merkezi'nin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında

Tebliğ (Sayı: 2022/11)
–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sayı: 2022/12)

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.


