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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknolojik

Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı Türkiye’de yerleşik gerçek veya

tüzel kişilerce gerçekleştirilecek;

a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması

için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından

desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün-

ler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,

b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlan-

dırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime

yönelik yatırımların,

c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonu-

cunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti

alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatı-

rımların,
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d) Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansi-
yeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yö-
nelik yatırımların,

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 388/A mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (e), (f),
(j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklen-
miştir.

“c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Başvuru formu: Şekli Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve başvuru sahibinin

destekten yararlanmak amacıyla Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunduğu
ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlükçe içeriği güncellenen formu,”

“e) Değerlendirme Komisyonu (Komisyon): Başvuruları ve yatırım projesinde yapıl-
ması talep edilen değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da
görevlendireceği genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlığında; Komisyon Başkanı
ile birlikte, yatırım konuları hakkında uzmanlığı bulunan veya destek programı yürütülmesinde
bilgi ve deneyimi bulunan Bakanlık personeli, yatırım konularıyla ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarının temsilcileri, alanında uzman öğretim üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör
temsilcileri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile ka-
nunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından
Bakanlık tarafından belirlenen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşan Komisyonu,

f) Genel Müdürlük: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü,”
“j) Teknolojik ürün yatırım destek programı: Sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri

sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne yönelik yatırım projeleri ile elektrikli araçlar için yük-
sek hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırım projelerinin desteklendiği programı,

k) Yatırım projesi: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları
ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yatı-
rımlara yönelik faaliyetler bütününü,

l) Yatırımcı: 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yatırımlardan bir veya birkaçını
gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,”

“ö) Çağrı: Teknolojik ürün yatırım destek programının, Bakanlıkça belirlenecek konu
ve kapsamlarda destek başvurularının alınacağı uygulama dönemlerini,

p) İl Müdürlüğü: Sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini,”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “yararlandırılır” ibaresi “yararlandırılabilir” olarak ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Makine ve teçhizat desteği: Yatırım projesi için alınması veya yaptırılması zorunlu
olan her türlü kalıcı cihaz, donanım, kalıp ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta ve ben-
zeri satın alma giderleri için sağlanacak desteklerden oluşur.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Destek şartları ve çağrı”
olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “konu olması” ibaresinden sonra gelmek
üzere “veya mevcut üretiminin yurt içi pazar ihtiyacını karşılamada büyük oranda yetersiz ol-
ması” ibaresi ile aynı maddeye dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ek-
lenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(10) Bakanlıkça, 1 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yatırım veya yatırımlara
yönelik çağrı duyurusu yayımlanır. Çağrı duyurusunda başvuru süresi, çağrı takvimi, başvuru
yöntemi, proje süresi, proje bütçesi, yatırım konuları, tutarları veya oranları, değerlendirme
kriterleri belirtilir. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, 1 inci maddeye uygun olarak çağrı ko-
nusu ve kapsamı ile her bir çağrıya özel başvuru ve destek şartları belirlemeye yetkilidir. Çağrı,
süreli veya sürekli olabileceği gibi, yılda bir veya birden fazla kez yayımlanması da mümkündür. 

(11) Çağrı özel şartlarında belirtilmek koşuluyla; sektörel veya bölgesel ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik farklı lokasyonlardaki ilişkili yatırımlar, tek yatırım projesi kapsamında
değerlendirilebilir.  

(12) Çağrılar;
a) Bakanlıkça belirlenecek teknoloji alanlarında yatırımcıların sunacakları ürün veya

hizmetler için yatırım projelerinin ve/veya 
b) Sektörel, bölgesel veya ulusal ihtiyaçların giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından

yeri, kapasitesi, teknik özellikleri gibi detayları belirlenmiş yatırım konularına ilişkin yatırım
projelerinin, 

desteklenmesine yönelik olabilir.
(13) Bakanlıkça, sözleşme imzalanacak yatırımcıdan destek tutarının %6’sına kadar

kesin teminat mektubu alınabilir.  Kesin teminat mektubu alınıp alınmayacağı ve teminat oranı
çağrı duyurusunda belirtilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “önce” ibaresinden
sonra gelmek üzere “anonim veya limited” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edilebilir.
Başvuru tarihlerini içeren çağrı takvimi Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapılacak
yatırımın proje tutarı büyüklüğüne göre başvuruda” ibaresi “Başvuruda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü, yedinci, sekizinci,
onuncu, on birinci, on ikinci ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eksiklik bulunmayan veya süresi içerisinde eksikleri tamamlanan başvurular, De-
ğerlendirme Komisyonu tarafından; makroekonomik politikalar, arz/talep dengesi, sektörel et-
kiler, teknolojik gelişime ve yurt içi üretim kapasitesine katkı, kamu desteğine duyulan ihtiyaç,
katma değer yaratma potansiyeli ile mali ve teknik yön ile çağrı özel şartlarına uygunluğuna
göre değerlendirilir. Çağrı amaçları ve konusuna göre, bu kriterlerin hangilerinin dikkate alı-
nacağı ve değerlendirmeye etkileri çağrı özelinde belirlenebilir.”

“(3) Yatırım projesini yerinde incelemek üzere Genel Müdürlük ya da il müdürlükle-
rinden bir veya birden fazla personel görevlendirilebilir.”

“(7) Değerlendirmeye esas teşkil eden tüm raporlar tamamlandıktan sonra Genel Mü-
dürlükçe belirlenen gün ve saatte değerlendirme toplantısı yapılır. Gerekli görülmesi hâlinde

22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



başvuru sahibi işletme, projesini sunmak üzere toplantıya davet edilebilir. Değerlendirme Ko-
misyonu işletmeden, ilave bilgi ya da belge sunulmasını ve/veya başvuruda değişiklik yapma-
sını isteyebilir.

(8) Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği genel müdür yar-
dımcısı veya daire başkanı, başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.”

“(10) Komisyonda kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların
eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

(11) Komisyon, yatırım projesinin desteklenmesine, desteklenecek yatırım kalemlerinin
belirlenmesine, değişiklik taleplerine ya da yatırım projesinin reddine karar verir. Ayrıca 5 inci
maddenin on ikinci fıkrasının (b) bendine göre yürütülen çağrılarda aynı yatırım konusundaki
benzer projeler arasında bu maddenin birinci fıkrasındaki kriterlere göre sıralama yapmaya,
bu sıralamaya göre desteklenecek projelerin belirlenmesine de karar verir. 

(12) Başvurular, çağrı takvimine uygun olarak Değerlendirme Komisyonu tarafından
değerlendirilip karara bağlanır.” 

“(16) Değerlendirme Komisyon kararlarının ve işletme ile imzalanan sözleşme ve ek-
lerinin birer örneği Genel Müdürlükçe yatırım projesinin ödenek ve harcama durumunun plan-
lanabilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 gün için-
de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “başlayarak” iba-
resinden sonra gelmek üzere “en fazla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci, yedinci ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında 1 inci maddenin birinci fık-
rasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında desteklenecek yatırım projelerine, desteklemeye
esas yatırım proje tutarını oluşturan harcamaların %60’ına; (d) bendi kapsamında desteklenecek
yatırım projelerinde ise desteklemeye esas yatırım proje tutarını oluşturan harcamaların
%75’ine kadar geri ödemesiz destek sağlanabilir.

(2)Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak alın-
mış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, birinci fıkra kapsamında sağlanan des-
tek oranlarına 20 puana kadar ilave edilebilir. Ancak bu şekilde yerli malı belgeli makine ve
teçhizat için sağlanacak toplam destek oranı, birinci fıkrada belirtilen ilgili destek oranı üst li-
mitini aşamaz.”

“(7) Her bir yatırım projesi için işletmelere tüm destek unsurlarında sağlanacak geri
ödemesiz destek tutarının toplamı, yerli malı ilave puanı dahil, 1 inci maddenin birinci fıkra-
sının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında 10.000.000 TL’yi; (d) bendi kapsamında
20.000.000 TL’yi geçemez.

(8) İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan
destek tutarının %25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilir.”

“(10) Bakanlık, yatırım projelerine sağlanacak makine ve teçhizat desteği oranlarını
veya destek üst limitini, birinci ve yedinci fıkralarda belirlenen üst sınırlar içinde kalmak kay-
dıyla çağrı özelinde belirlemeye ve çağrı özelinde belirlenecek kriterlere göre farklılaştırmaya
yetkilidir.
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(11) Çağrı duyurusunda belirlenen destek oranı ve destek üst limiti dâhilinde kalmak

kaydıyla yatırımcı tarafından talep edilen tutarlar, Değerlendirme Komisyonu kararı ile destek

tutarı olarak uygulanabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki yatırım projeleri için iş-

letme gideri desteği uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“e) Makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Tek-

nolojik ürüne yönelik yatırım projesinde” ibaresi “Yatırım projelerinde” olarak değiştirilmiş-

tir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tekno-

lojik ürünün üretimine” ibaresi “Yatırım projesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tekno-

lojik ürünün” ibaresi “projenin” olarak ve aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir. 

“g) Bu Yönetmelik, usul ve esaslar, sözleşme hükümlerine aykırılık, idari ve mali ko-

nulardaki yaptırımlar ile diğer hususlar.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca destek programından yarar-

lanılarak alınan makine ve teçhizat için birinci fıkrada belirtilen süre, makine ve teçhizatın kul-

lanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “hazırlayarak”

ibaresinden sonra gelmek üzere “proje bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde” ibaresi

ve ikinci fıkrasına “Genel Müdürlükten” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya il müdürlük-

lerinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlık” ibareleri “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendine “gerekli

tedbirleri almaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatırımların çağrı amaçlarına uygun şekilde

tamamlanmaması durumunda sözleşmede belirlenen yaptırımları uygulamaya veya sözleşmeyi

sona erdirmeye, destek oranı ve miktarını azaltmaya veya sıfırlamaya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Usul ve esaslar

EK MADDE 1- (1) Teknolojik ürün yatırım destek programı projelerinin başvuru, de-

ğerlendirme, izleme ve denetim, ödeme, sonuçlandırma süreçleri ile destek kalemleri, sözleş-

mede yer alacak hususlar ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemler, Bakanlıkça hazırlanan ve Ba-

kanlığın internet sitesinde yayımlanan usul ve esaslarda belirtilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine iliş-
kin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denet-

leme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev
yapan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe koyulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu madde-
sinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanını,
ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen görevlere aynı veya başka görev

gruplarından yapılacak atamaları,
e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak

yazılı ve sözlü sınavı,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında belir-

lenen hizmet sürelerini,
g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ğ) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
h) Personel: Kurumda görev yapan idari personeli,
ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
j) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen

hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görev Grupları ile Aranacak Şartlar

Görev grupları
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlar-

dır:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Müdür,
2) Müdür yardımcısı,
3) Şef,
b)Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri,
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför,
d) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Dağıtıcı, hizmetli.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Avukat, doktor, hemşire, programcı, teknisyen.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel

şartlar aranır:
a) Atama yapılacak kadro için bu Yönetmelikte belirlenen hizmet süresi ve eğitim şart-

larını taşımak.
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel

şartlar aranır:
a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Müdür yardımcısı kadrosunda en az iki veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda

(teknisyen ve hemşire hariç) en az altı yıl çalışmış olmak,
b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Şef ve basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrolarında geçirilen toplam süre bakımın-

dan en az iki veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter
kadrolarında geçirilen toplam süre bakımından en az sekiz yıl çalışmış olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az dört yıl, dört yıldan daha

az süreli yükseköğrenim mezunu olanlar için ise en az altı yıl hizmet süresine sahip bulunmak,
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3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter kadro-
larında geçirilen toplam süre bakımından en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför

kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda ge-
çirilen toplam süre bakımından en az beş yıl çalışmış olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik

veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden mezun olmak, bilgisayar prog-
ramlama ve sistem çözümlemede deneyimli olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
e) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek

için;
1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya yükseköğrenim

kurumlarından birinin vermiş olduğu işletmenlik sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla ve-
rilen ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az 4 yıl çalışmış olmak,
f) Memur ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
2) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az 4 yıl çalışmış olmak,
g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az 4 yıl çalışmış olmak,
gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet sürelerinin, sınav açılacağı ilan edilen kadro için

bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı ayının Kurumda
geçmiş olması gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların atanacağı unvanı, öğrenim
durumu itibarıyla kazanmış olmaları ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları
şarttır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında
aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruh-
satına sahip olmak.

b) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık mes-
lek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.
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c) Programcı kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu ol-
mak ya da yükseköğrenim kurumlarının iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden me-
zun olmak ve en az iki bilgisayar dilini bildiğini belgelemek.

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim
öğretim veren okullardan mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Sınav komisyonu
MADDE 10- (1) Sınav komisyonu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını

yürütmek üzere teşkil edilir. Sınav komisyonu, Başkan veya görevlendireceği başkan yardım-
cısının başkanlığında Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı ile Başkan tarafından kurum personeli
arasından görevlendirilen en az beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca Başkan üye sayısı kadar yedek
üye de belirleyebilir. Sınav komisyonunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden li-
sansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük
seviyede olamazlar. Sınavlara, sınav komisyonunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci de-
receye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya
üyeler görevlendirilir.

(2) Sınav komisyonu, sınava katılacak personelin tespiti, sınav konularının belirlenmesi,
sınavın yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırıl-
ması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir.

(3) Sınav komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katı-
lanların oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyelerin bulun-
madığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(4) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
tarafından yürütülür.

Sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 11- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla

ilgili duyuru, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak sınavlardan en az kırk
beş gün önce yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı, Kurum resmî internet sitesinden
personele duyurulur. Duyuruda, atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sa-
yısı, aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru
süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu duyuru üzerine, Kurum personelinden son başvuru
tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, ilan edilen kadrolardan sadece
birine ilişkin sınava katılmak amacıyla Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bu-
lunur.

(3) Sınava katılacak adayların duyuruda belirtilen tüm şartları taşımaları gerekir. Yö-
netim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından görevde yükselme sınavına veya unvan değişik-
liği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek söz konusu sınav-
lara katılma şartlarını taşımayan personele yazılı bildirimde bulunulur, taşıyanlara ise Kurum
internet sitesinden duyuru yapılır.

(4) Aylıksız izindekiler dâhil olmak üzere izinde bulunan Kurum personeli de görevde
yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına başvurabilir.
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(5) Aday memur statüsündeki Kurum personeli ile diğer kurumların personeli görevde
yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamaz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı

MADDE 12- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav konuları, atama
yapılacak görevin niteliği ve görev alanıyla ilgili konular dikkate alınmak suretiyle sınav ko-
misyonu tarafından belirlenir ve sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav Kurumca yapılabi-
leceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yalnızca sınav açılan kadro için geçerlidir ve sınavda başarılı sayıla-
bilmek için yüz puan üzerinden en az altmış puan alınmış olması gerekir.

(3) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler o tarihteki sınava ilişkin haklarını
kaybetmiş sayılır. Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sı-
nav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdi-
ğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler
hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve gerektiğinde ilgili mercilere suç duyuru-
sunda bulunulur.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı

MADDE 13- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olan-
lardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına
kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava
alınır.

(2) Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından belirlenecek tarihte yapılır.
(3) Sözlü sınavda ilgili personel, sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan

verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi
için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı
tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14- (1) Sınav duyurusunda ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılma-
sında başarı puanı esas alınır. Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarına göre en yüksek puandan
başlamak üzere başarı puanlarını bir tutanak ile tespit eder. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav
puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit ol-
ması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğ-
renim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak
üzere başarı sıralaması belirlenir.
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(2) Sınavda başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması ya-
pılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde
ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirle-
nebilir.

(3) Sınavda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerle-
rinin belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Yönetim Hizmetleri Daire Başkan-
lığında saklanır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 15- (1) Sınav sonuçları, sonuç tutanağının sınav komisyonu tarafından dü-

zenlenmesini müteakip beş iş günü içerisinde Kurum resmî internet sitesinde duyurulur.
(2) İlgililer, sonuçların duyurulmasını takip eden beş iş günü içerisinde sınav sonuçla-

rına yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir;
gerek görülen itiraz dilekçeleri sınavı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları en geç on iş
günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde
sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavı kazananların atanması
MADDE 16- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya

hak kazananlar, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde en yüksek
puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre
içerisinde başlamayanların atanma hakları sona erer. Aylıksız izinde olanlar ise izinlerinin bi-
timini müteakip, atanmaya hak kazandıkları kadrolardaki görevlerine mevzuatla öngörülen
süre içinde başlarlar. Bu süre içinde başlamayanların atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atama yapılacak göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

hallerinde boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı sı-
ralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atamaları iptal edilir.
Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında haklarında herhangi
bir ön inceleme veya soruşturma yapılanlar ön inceleme veya soruşturmanın atanmalarına engel
teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, gö-
reve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Diğer Esaslar

Görev grupları arası geçişler
MADDE 17- (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve görevler arasındaki geçişler

aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
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a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve ge-

çişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı görev grubunda yer alanların alt görev grubunun kendi içinde kalmak üzere di-

ğer görevlere atanmaları, ilgili personelin yazılı isteği üzerine atama yapılacak kadronun ge-

rektirdiği şartları taşımak kaydıyla sınava tabi olmaksızın yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için

düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

Naklen atama

MADDE 18- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte

sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı

alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte

öngörülen sınavda başarılı olma dışındaki diğer şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere

göre naklen atanabilir.

Açıktan atama

MADDE 19- (1) 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde yapılacak atamalar

hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolar ile unvan değişikliğine

tabi kadrolara yapılacak açıktan atamalarda, bu Yönetmelikte öngörülen sınavda başarılı olma

ve atama yapılacak kadro için belirlenen hizmet süresi şartları dışındaki şartlar aranır.

Doktora öğrenimini bitiren personel

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren

personel hakkında, atama yapılacak görev için bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet süresi ve

öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu Yönetmelik kapsamındaki

personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğ-

renimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğretim

mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu

kabul edilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenle-

me ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Kullanıcıya bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında tahsis edilen kapasite, kul-

lanıcının anlaşma gücünü oluşturur. İletim sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen

elektrik enerjisi kapasitesinin azami değeri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında belir-

tilen anlaşma gücünü aşamaz. Ancak, arz güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edil-

mesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen

esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik

enerjisi verilebilir. Bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerji güç aşımı

olarak değerlendirilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Kullanıcıya bağlantı anlaşmasında tahsis edilen kapasite, kullanıcının anlaşma gü-

cünü oluşturur. Dağıtım sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen elektrik enerjisi

kapasitesinin sayaçla ölçülen azami değerinin anlaşma gücünü aşmaması esastır. Ancak, arz

güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda, Kurul tarafından belir-

lenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri

tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisi verilebilir. Bu kapsamda anlaşma

gücünün üzerinde sisteme verilen enerji güç aşımı olarak değerlendirilmez.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

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: 2022/15)

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 değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise

31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi

halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

“(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçeve-

sinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

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

veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine

ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/14)

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sa-

yı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-

deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise

31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cin-

sinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin

talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

“(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçeve-

sinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir.”
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MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat
veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine
ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLAR MEVDUAT VE KATILIM SİSTEMİ 
(YUVAM) HESAPLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/7)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2022/13)

MADDE 1- 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında
Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı:
2022/7)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin serma-
yedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edi-
len şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk
lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) he-
saplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yurt dışında yerleşik kişiler: Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bu-
lunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını
taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri,

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı:
(d) bendinde tanımlanan kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dı-
şında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca belirlenen şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat
hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan
ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma
hesaplarını,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçeve-

sinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir.”
MADDE 4- Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat

veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine
ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                  22 Mart 2022 – Sayı : 31786



22 Mart 2022 – Sayı : 31786 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3325 

—— • —— 
Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3326 

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

 
 2993 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

27 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:  

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Diyarbakır Orduevi 

Müdürlüğü ihtiyacı 27 kalem tekstil malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130 TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve 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 teknik şartname belgesi 

ve 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, 29.03.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3327/1-1 
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40.000 KG KOROZYON İNHİBİTÖRÜ İLE 10.000 KG ORGANİK ASİT 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/257558 

1. İdarenin: 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 53/65 

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

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : Şirketimiz envanterine kayıtlı muhtelif tipteki 

dizel motorların soğutma sisteminde kullanılmak 

üzere, 2022 yılı ihtiyacımız olan 40.000 kg 

Korozyon İnhibitörü ile 10.000 kg Organik Asidin 

temini. 

3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(3. Kat - 4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-

ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

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

05.04.2022 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

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

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

Veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

Kanununun 3/g maddesi uyarınca yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

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

tabi değildir. 3241/1-1 
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MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, Muhtelif Kaynak İşleri Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/254413 
1-İdarenin  
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 Merkez/BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : turkiyeseker.burdur@hs02.kep.tr 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız makinistlik, kazan dairesi, rafineri ve ham 

fabrika kısımlarında muhtelif çaplarda boru-fitting 
kesimi ve demontajı ile yine muhtelif çaplarda boru-
fitting kaynaklı imalatı boru hatlarına ait taşıyıcı 
sistemlerin imalatı, montajı; çeşitli ebatlarda levha sac-
profil-demir kesimi-montajı, yine çeşitli ebatlarda sac-
profil-demir imalatları; makara imalatları, montajı ve 
tüm bahsi geçen sistemlere ait kaynaklı tamirat işlerinin 
işçiliği. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : 90 (Doksan) takvim günüdür. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 06.04.2022 Çarşamba Günü Saat 14:30 
4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

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

5-Teklifler 06.04.2022 Çarşamba Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (06.04.2022 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

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

8-Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  
9-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 3306/1-1 
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ÇZK REDÜKTÖRÜ GÖVDESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Çzk redüktörü gövdesi 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” ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No: 2   67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 67 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No: 125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2224028 
b) İKN : 2022/251456 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Çzk redüktör gövdesi - 40 adet 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme 

Müdürlüğü/Merkez - Zonguldak 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 18.04.2022 Pazartesi günü 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. 
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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 

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 3240/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

 
 3331/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, Tapunun Şahinbey İlçesi, 

Abdulhamidhan Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² 
rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı 
satışı işidir. 

MAHALLE ADA PARSEL 
TAPU 

ALAN 

İMAR 

DURUMU 

RAYİÇ 

BEDELİ 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

Abdulhamidhan 7241 3 
5.029,79 

m² 

Konut+Ticaret 

E:1,20 

2.350,00 

TL 

11.820.006,50 

TL 

354.601,00 

TL 

Abdulhamidhan 7241 4 
5.028,91 

m² 

Konut+Ticaret 

E:1,20 

2.100,00 

TL 

10.560.711,00 

TL 

316.822,00 

TL 

Abdulhamidhan 7241 5 
5.030,16 

m² 

Konut+Ticaret 

E:1,20 

2.250,00 

TL 

11.317.860,00 

TL 

339.536,00 

TL 

Abdulhamidhan 9553 3 
3.088,51 

m² 

Konut E:1,20 

Yençok: 8 kat 

1.700,00 

TL 

5.250.467,00 

TL 

157.515,00 

TL 

Abdulhamidhan 9553 4 
3.083,26 

m² 

Konut E:1,20 

Yençok: 8 kat 

1.850,00 

TL 

5.704.031,00 

TL 

171.121,00 

TL 

Abdulhamidhan 9553 5 
3.086,73 

m² 

Konut E:1,20 

Yençok: 8 kat 

1.850,00 

TL 

5.710.450,50 

TL 

171.314,00 

TL 

Abdulhamidhan 9553 6 
3.331,33 

m² 

Konut E:1,20 

Yençok: 8 kat 

1.750,00 

TL 

5.829.827,50 

TL 

174.895,00 

TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 
alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 
konulacaktır. 

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. Her taşınmaz için ayrı 
şartname bedeli yatırılacaktır. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 
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5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 06.04.2022 Çarşamba günü saat 15.00’da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 06.04.2022 Çarşamba günü saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    3078/1-1 
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ARSA SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Erzurum İli Aziziye Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mevkiinde bulunan 13647 ada 1 nolu parselde kayıtlı 

3.501,91 m² arsa vasfındaki taşınmazın satış ihalesi 29/03/2022 Salı günü saat 14:00’ da 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulüne göre satış 

ihalesi yapılacaktır. 

Mevkii Ada No 
Parsel 

No 

Yüz 

Ölçümü 

(m²) 

Cinsi İmar Durumu 
Toplam Parselin 

Muhammen Bedel (₺) 
Geçici teminat 

( %3 ) 

Gezköy 13647 1 3.501,91 Arsa 
Yençok:9,50 

E:1,20 
4.062.215,60 ₺ 121.866,468 ₺ 

İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun 

olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 

29/03/2022 Salı günü ihale saatine kadar teslim edilmesi zorunludur.  

İhaleye katılmak için; 

1. Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcut) 

2. İkametgâh senedi 

3. Nüfus Cüzdan Sureti 

4. Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu, 

5. Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge. 

6. İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 300,00 ₺ 

karşılığında temin edilebilir. 

7. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

8. Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler. 

9. Belediyemize Kira, Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı. 

10. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihale Yasaklılık Beyannamesi imzalı olarak sunulacaktır. Bu 

yasağa rağmen ihaleye katılıp, ihale üzerinde kalmış ve sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih 

edilerek kesin teminat gelir kaydedilir. 

11. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 

aittir. 

12. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

13. Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur. 

 3095/1-1 
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TAŞINMAZ (DÜKKAN) SATILACAKTIR 
Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, 

cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici 
teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkan niteliğindeki bağımsız bölüm 
(Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma 
suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

1-İhale 07.04.2022 Perşembe günü saat 15.30’da Belediyemiz Meclis salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili 
ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve 
belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır. 

3-Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından 
onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı en geç 1 (ay) içerisinde 
ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı 
olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir. 

4-İhaleye herhangi bir firma, şirket ya da kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret 
Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma 
Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır. 

5-Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz 
abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır. 

6-Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan 
Yönetim Planının 41. maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.  

7-İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 
3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale 
komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8-Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin 
uhdesindedir. 

9-Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 
TAŞINMAZIN 

MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 

NO 

TAPU BRÜT 

ALANI 

EKLENTİSİ 

(TERAS) 

EKLENTİSİ 

(BAHÇE) 

MUH. SATIŞ 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

TEMENNİ DÜKKAN 93 149 94 Z-1 46,77 m² 46,77 m² 20,40 m² 
3.040.000,00 

TL 

91.200,00 

TL 

 3268/1/1-1 
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TAŞINMAZ (DÜKKAN) SATILACAKTIR 
Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, 

cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici 
teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkan niteliğindeki bağımsız bölüm 
(Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma 
suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

1-İhale 07.04.2022 Perşembe günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili 
ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve 
belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır. 

3-Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından 
onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı en geç 1 (ay) içerisinde 
ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı 
olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir. 

4-İhaleye herhangi bir firma, şirket ya da kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret 
Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma 
Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır. 

5-Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz 
abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır. 

6-Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan 
Yönetim Planının 41. maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.  

7-İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 
3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale 
komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8-Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin 
uhdesindedir. 

9-Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 
TAŞINMAZIN 

MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 

NO 

TAPU 

BRÜT 

ALANI 

EKLENTİSİ 

(TERAS) 

EKLENTİSİ 

(BAHÇE) 

MUH. SATIŞ 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

TEMENNİ DÜKKAN 93 149 94 Z-2 54,72 m² 54,72 m² 20,40 m² 
3.556.800,00 

TL 

106.704,00 

TL 

 3268/2/1-1 
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TAŞINMAZ (DÜKKAN) SATILACAKTIR 
Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, 

cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici 
teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkan niteliğindeki bağımsız bölüm 
(Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma 
suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

1-İhale 06.04.2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Belediyemiz Meclis salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili 
ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve 
belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır. 

3-Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından 
onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı en geç 1 (ay) içerisinde 
ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı 
olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir. 

4-İhaleye herhangi bir firma, şirket ya da kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret 
Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma 
Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır. 

5-Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz 
abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır. 

6-Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan 
Yönetim Planının 41. maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.  

7-İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 
3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale 
komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8-Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin 
uhdesindedir. 

9-Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur.  
TAŞINMAZIN 

MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 

NO 

TAPU 

BRÜT 

ALANI 

EKLENTİSİ 

(TERAS) 

EKLENTİSİ 

(BAHÇE) 

MUH. SATIŞ 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

TEMENNİ DÜKKAN 93 149 94 Z-3 61,62 m² 61,62 m² 20,40 m² 
4.005.300,00 

TL 

120.159,00 

TL 

 3268/3/1-1 
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TAŞINMAZ (DÜKKAN) SATILACAKTIR 
Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, 

cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici 
teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkan niteliğindeki bağımsız bölüm 
(Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma 
suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

1-İhale 06.04.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili 
ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve 
belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır. 

3-Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından 
onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı en geç 1 (ay) içerisinde 
ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı 
olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir. 

4-İhaleye herhangi bir firma, şirket ya da kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret 
Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma 
Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır. 

5-Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz 
abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır. 

6-Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan 
Yönetim Planının 41. maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.  

7-İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 
3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale 
komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8-Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin 
uhdesindedir. 

9-Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 
TAŞINMAZIN 

MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 

NO 

TAPU BRÜT 

ALANI 

EKLENTİSİ 

(TERAS) 

EKLENTİSİ 

(BAHÇE) 

MUH. SATIŞ 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

TEMENNİ DÜKKAN 93 149 94 Z-4 46,23 m² 46,23 m² 20,40 m² 
3.004.950,00 

TL 

90.148,50 

TL 

 3268/4/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3344/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3345/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3346/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3330/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3314/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3343/1-1 

  

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 22 Mart 2022 – Sayı : 31786 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
465 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslara göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci 
pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1- GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak 
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

5. Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
2- ÖZEL ŞARTLAR 
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, 

kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya 
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmaları gerekmektedir. 

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son 
adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. 

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

a) Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (5), Adıyaman (4), Afyonkarahisar 
(6), Ağrı (5), Aksaray (2), Amasya (2), Ankara (23), Antalya (3), Ardahan (2), Artvin (3), Aydın 
(6), Balıkesir (6), Bartın (2), Batman (3), Bayburt (1), Bilecik (4), Bingöl (4), Bitlis (2), Bolu (2), 
Burdur (5), Bursa (5), Çanakkale (3), Çankırı (8), Çorum (6), Denizli (8), Diyarbakır (8), Düzce 
(4), Edirne (5), Elazığ (5), Erzincan (5), Erzurum(9), Eskişehir (5), Gaziantep (3), Giresun (7), 
Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (6), Iğdır (1), Isparta (6), İstanbul (76), İzmir (7), 
Kahramanmaraş (5), Karabük (3), Karaman (2), Kars (3), Kastamonu (9), Kayseri (8), Kırıkkale 
(5), Kırklareli (3), Kırşehir(2), Kilis (1), Kocaeli (4), Konya (10), Kütahya (8), Malatya (8), 
Manisa (7), Mardin (3), Mersin (3), Muğla (4), Muş (3), Nevşehir (4), Niğde (3), Ordu (9), 
Osmaniye (2), Rize (6), Sakarya (6), Samsun (6), Siirt (4), Sinop (3), Sivas (10), Şanlıurfa (5), 
Şırnak (3), Tekirdağ (4), Tokat (5), Trabzon (10), Tunceli (2), Uşak (2), Van (8), Yalova (1), 
Yozgat (8), Zonguldak (2). 
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3- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır. 
2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. 
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak 

sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 
4- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ: 
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar; 
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan) 
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan) 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) 
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü 
sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS 
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil 
ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

5- DİĞER HUSUSLAR 
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv 
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare 
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir. 

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 
alınmayacaklardır. 

4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır. 
6- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ: 
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. 
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7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin 

bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden 
duyurulacaktır. 

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı 
ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste 
belirlenecektir. 

3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler 
içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun 
olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. 

    3301/1-1 
—— • —— 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI  

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nun 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin 
‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır. 

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

İsteklilerin; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış 

olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması 
d) Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini’ sağlamış olmaları 

gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan Profesör kadrosuna başvuracak adayların 

dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans 
ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer 
suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz 
Yazı İşlerine başvurmaları gerekmektedir. 

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızdadır. 
Fakülte Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Sayı Açıklamalar 

İşletme ve 
Yönetim 
Bilimleri 
Fakültesi 

İşletme Bölümü Profesör 1 

Doçentliği ve Profesörlüğü İşletme ve 
Personel Yönetimi-Organizasyon 

alanında olmak, İşletme ve Personel 
Yönetimi alanında yayınları ve 

çalışmaları bulunmak. 
 3315/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğinden:  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen     
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli 
Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır. 

2022/1. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 28 Mayıs - 6 Haziran 2022 
Sınav Başvuru Tarihleri : 4-25 Nisan 2022 
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle sınava 

katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir. 
Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden 

alınacaktır. 
- İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu 

belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile 
Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

- Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS 
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir. 

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son 
başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile “Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı - ANKARA” adresine 
göndermeleri gerekmektedir. 

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59'a kadar TEOS üzerinden 
sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava 
alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 
Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 

özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) 
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir. 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı; 
- İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 
- Finansal Yönetim, 
- Yönetim Muhasebesi, 
- Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 
- Revizyon, 
- Vergi Tekniği, 
- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 
- Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 
- Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 
- Sermaye Piyasası Mevzuatı, 
konularından yapılır. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 
1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından alınır.) 
2) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.) 
3) Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden 

alınmış Mezun Belgesi 
Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi 

birisini sunabilirler. 
- Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında 

kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) 
- Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 

Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi, 
4) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.) Adli sicil kaydı olanlardan 

mahkeme kararı fotokopisi, 
5) 1 Adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm) 
6) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi 
7) Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, 

(Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.) 
8) Taahhütname, 
9) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır.) 
10) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 
a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin 
konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge 
ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir 
belge, 

a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) 
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 
sirküleri örneği, 

b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş 
bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat 
fotokopisi, 

b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, 
şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili dönemi kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), 

b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi 
(A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak.) 

c) Kanunun 9. maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6, 7 ve 
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.) 
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d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6, 7 ve 
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.) 

e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler, 
Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders 

başına 275,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.750,00 ₺ ödemeleri gerekir. 
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka 
hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER 
Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir. 

Banka bilgileri; 
- İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 
- Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmî Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, 
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav 
süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav 
başvurularını yapmaları gerekir. 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik 

Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine 
kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 
Gölbaşı - ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir. 

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB - TESMER'in internet sitelerinde duyurulacaktır. 

4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak 
alınabilecektir. 

5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C. Nüfus Cüzdanı, 
T.C. Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava 
alınmayacaktır. 

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar 

sınava alınmayacaktır. 
8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir. 
İlan olunur. 3242/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 

maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 
araştırma görevlisi alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Hukuk 
Özel 

Hukuk 
Medeni Hukuk 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk fakültesi mezunu olup, 

Özel Hukuk alanında en az 

tezli yüksek lisans öğrencisi 

olması şartı aranır. 

Hukuk 
Özel 

Hukuk 
Ticaret Hukuku 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk fakültesi mezunu olup, 

Özel Hukuk alanında en az 

tezli yüksek lisans öğrencisi 

olması şartı aranır. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hukuk fakültesi mezunu olup, 

Kamu Hukuku alanında en az 

tezli yüksek lisans öğrencisi 

olması şartı aranır. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

İlan Tarihi 22/03/2022 

Son Başvuru Tarihi 05/04/2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 08/04/2022 

Giriş Sınavı Tarihi 12/04/2022 

Sonuçların Açıklanacağı Tarih 15/04/2022 

A-  GENEL ŞARTLAR 
1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak. 

3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate 
alınır. 

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır. 

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
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6- İlanda belirtilen kadrolara başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

B-  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı, adres, telefon 

no, e-mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir). 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3- Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak 

imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 

mezun belgesi). 

4- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi (e-

Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir). 

5- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 

not döküm belgesi). 

6- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır). 

7- Yabancı dil belgesi. 

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

10- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 

kaydıyla alınabilir). 

11- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 

alınabilir). 

12- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş). 

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen 

veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik 

belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir. 

Başvuru Adresi: 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ 

Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden 

(www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

    3061/1-1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde 
belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır. 

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha olarak bir dilekçe ekinde 
rektörlüğe teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 
olarak gösterir. 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha olarak, teslim eder. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik 

unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış 
diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.) 

 Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma 
Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi 
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan 
başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https://www.yeniyuzyil.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

BİRİM 
BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ÖZEL ŞART 

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı 
1 Profesör  

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2 Profesör  
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 Doçent  

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
1 Doçent Neonatoloji Yan Dal Uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör  

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı 
1 Dr.Öğr.Üyesi  

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör 
Oküloplastik ve Obrita Cerrahisi 
konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent 
Oküler Onkoloji ve Uvea Hastalıkları 
konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 3 Dr.Öğr.Üyesi 
Pediatrik Rop Tanı ve Tedavi 
konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Deri ve Zührevi Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
1 Dr.Öğr.Üyesi 

Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında 
uzman olmak ve Dermatoskopi 
sertifikasına sahip olması. 
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Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör 
Endokrinoloji ve Metabolizma Yan Dal 
Uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent 
Endokrinoloji ve Metabolizma Yan Dal 
Uzmanı olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent 
Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı 
olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma Yan Dal 
Uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör 
Alerji-İmmünoloji Yan Dal Uzmanı 
olmak. 

Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Tıp Doktoru ve Adli Tıp Uzmanı olmak. 
Adli Psikiyatri alanında yayın yapmış 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travmatoloji 

Anabilim Dalı 
1 Dr.Öğr.Üyesi  

Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 1 Profesör  
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 1 Doçent  
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi  

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Anatomi Anabilim Dalında Doktora 
yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Profesör  

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü 

1 Dr.Öğr.Üyesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 
lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon veya Spor Fizyolojisi 
alanında doktora yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Profesör 
Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik 
alanından almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Doçent 
Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik 
alanından almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 
yapmış olmak. 

Mühendislik- 
Mimarlık 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 

1 Profesör 
Doçentliğini Elektrik Tesisleri Anabilim 
Dalında almış olmak ve bu alanda 
akademik çalışmalara sahip olmak. 

 3307/1-1 
—— • —— 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel 
şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara 
haiz adayların İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, 
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları 
gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 
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Sınav Takvimi 
İlk Başvuru Tarihi  : 22.03.2022  
Son Başvuru Tarihi  : 05.04.2022  
Ön Değerlendirme Tarihi   : 08.04.2022  
Sınav Giriş Tarihi   : 12.04.2022  
Sonuç Açıklama Tarihi   : 15.04.2022 
Sonuçların Açıklanacağı Adresi  : https://www.yeniyuzyil.edu.tr 
NOT: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİM 
BÖLÜM/ANABİLİM 
DALI/ PROGRAM 

KADRO 
SAYISI 

ALES PUAN 
TÜRÜ 

YABANCI 
DİL PUANI 

KADRO 
UNVANI 

ÖZEL ŞART 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Grafik Tasarımı 
Bölümü 

1 SÖZEL 50 Arş.Gör. 

Grafik Tasarım/Görsel İletişim 
Tasarım/İletişim 
Tasarımı/Animasyon 
bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak. 

Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Bölümü 
1 SAYISAL 50 Arş.Gör. 

Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü lisans 
mezunu olmak. Bu alanda 
tezli yüksek lisans yapmış 
veya yapıyor olmak. 

Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Bölümü 
1 SAYISAL 50 Arş.Gör. 

Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü lisans mezunu olmak. 
Bu alanda tezli yüksek lisans 
yapmış veya yapıyor olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Programı 
2 

EŞİT 
AĞIRLIK 

--- 
Öğretim 
Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, 
Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Kontrol Öğretmenliği, 
Bilgisayar Sistemleri 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknoloji 
Öğretmenliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak 
ve bu alanların birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Dış Ticaret 
Programı 

1 
EŞİT 

AĞIRLIK 
--- 

Öğretim 
Görevlisi 

Uluslararası Ticaret veya 
İktisat Bölümlerinden birinden 
lisans mezunu olmak, Dış 
Ticaret veya iktisat 
alanlarından birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

 3308/1-1 
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Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Sayfa

1

6

13

14

14

15

16

26

37

43

53
54
68

109

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2022/15)

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/14)

–– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)
Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2022/13)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/77, K: 2021/93 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/52, K: 2021/97 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/79, K: 2021/104 Sayılı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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