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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanu-

nunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“f) Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bu-

lunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm

Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin

tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulun-

duğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar

Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp

taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek

kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Nisan 2022
CUMARTESİ
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığında yer alan “uyarı” ibaresi

“ikaz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve almakta

olduğu pozisyon tazminatının 6 ay süre ile yüzde 1-10 oranında kesileceğinin” ibaresi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “11” ibaresi

“1” şeklinde, ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “aldığı” ibaresi “almasını gerektiren eylem

veya davranışta bulunması nedeniyle ceza aldığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin

ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) İçinde bulunulan yılın Ocak ayına ait tam brüt ücretini aşan tutarda ücreti haczedil-

mek, maiyetinden borç almak veya bu kişileri kefil göstermek.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlük-

ten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına” ibaresi yü-

rürlükten kaldırılmış, (r) bendinde yer alan “aldığı” ibaresi “almasını gerektiren eylem veya

davranışta bulunması nedeniyle ceza aldığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki

bent eklenmiştir.

“s) Beraber çalıştığı iş arkadaşlarına karşı; kasıtlı ve sistematik olarak baskı, hakaret

ve tehdit edici uygulamalarda bulunmak, haklarında açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor

düzenlemek; aşağılama, küçümseme, dışlama, kişiliğini ve saygınlığını zedeleme, ırk, dil, din,

cinsiyet ayrımı, engelli olma durumu ve benzeri nedenlerle iş arkadaşlarını yıldırma gibi mobbing

kapsamındaki eylemlerde bulunmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fırkasının (j) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (k) bendinde yer alan “aldığı” ibaresi “almasını gerektiren

eylem veya davranışta bulunması nedeniyle ceza aldığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“j) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç), (d), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m) ve

(s) bentlerinde belirlenen eylem ve davranışlar nedeniyle daha önce herhangi bir ceza aldığı

halde, söz konusu hükümleri ihlal edici davranışta bulunmak.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “aldığı” ibaresi “almasını gerektiren eylem veya davranışta bulunması nedeniyle ceza al-

dığı” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 13- (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal

uygulanır.

(2) Daha önce pozisyon tazminatı tamamen kesilmiş bulunan veya pozisyon tazminatı

olmayan personele yapılacak pozisyon tazminatı kesintileri, pozisyon tazminatı almaya başla-

dıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları yürür-

lükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “ve Şube Yönetim Komitelerince” ibaresi “tara-

fından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(4) 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yazılı disiplin cezalarının kesinleşmesi Banka

personelini atamaya yetkili organın onayına bağlıdır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil edebilecek bir fiilini veya Banka personeli

sıfatıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amiri, fiili

ya da hali öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde durumu İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğüne bildirir.

(2) Disiplin soruşturması denetim elemanları tarafından yapılır.

(3) 29/1/2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği hükümleri saklıdır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmış, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “iki” şeklinde

değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “ve Şube Yönetim Komitelerince” ibaresi “tarafın-

dan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Şube

Yönetim Komitelerince verilen disiplin cezaları ise şube müdürlükleri” ibaresi yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Bütün disiplin cezaları Banka personelinin özlük dosyasına işlenir.

Ancak, uyarma ve kınama cezalarından herhangi birini alan veya 5 inci maddenin üçüncü fık-

rası uyarınca yazılı olarak ikaz edilen Banka personeli bu cezalardan sonuncusunun veya yazılı

ikazın verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almamış ise, yazılı olarak

talepte bulunması halinde bu tarihten önce aldığı uyarma ve kınama cezaları ile yazılı ikaz

özlük dosyasından silinir ve bu husus Banka personeline yazıyla bildirilir.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Baş-

kanı yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Ha-

va Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin altıncı fıkrasında anılan gerekliliği sağlayan işletmeler hariç olmak

üzere; işletmecinin, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen standartlara uy-

gunluğunu sağlayacak TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite güvence sistemi oluştur-

ması ve işletme ruhsatı aldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde bunu Genel Müdürlüğe

belgelemesi gereklidir. Bu süre içerisinde belgeleyemeyen işletmecilerin belgelerini alıncaya

kadar işletme filolarına hava aracı eklenmesine izin verilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Muafiyet hükümleri

GEÇİCİ MADDE  4- (1) 4749 sayılı 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da Akit ve İmza

Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi

ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun kapsamında uyulması gereken standartların

dışına çıkılmadan, salgın, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü hallerde, bu Yönetmeliğin;

a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereği en az

beş adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekliliğinin en

az üç adet olacak şekilde uygulanmasında,

b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereği asgari

on beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması gerekliliğinin asgari altı milyon

ABD Doları ödenmiş sermaye olacak şekilde uygulanmasında,

c) 19 uncu maddesinin (b) ve (l) bentlerinde yer alan gerekliliklerde,

ç) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yabancı uçuş ekibinin sınav gereklili-

ğine ve beşinci fıkrasında yer alan kabin ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması gereklili-

ğine,

d) 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Ek-2’de yer alan bilgi ve belgeler ile

üçüncü fıkrasının (d) bendinde talep edilen faaliyet takvimi gerekliliğine,

e) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Ek-3’te yer alan bilgi ve belgelerde,

f) 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gerekliliklerde,

talep tarihinden itibaren azami 1 yıl süre ile muafiyet getirmeye bu Yönetmeliğin 23 üncü

maddesine göre teşkil edilen İnceleme Komisyonu 1/1/2023 tarihine kadar yetkilidir. Söz ko-

nusu muafiyetler, ilgili maddelerde yer alan gerekliliklerin yerine getirileceğine dair verilecek

yazılı taahhüt ile Genel Müdürlükçe kabul edilecek bir takvime bağlı olarak verilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Mücbir sebepler

EK MADDE 1- (1) Deprem, yangın, su baskını, hava muhalefeti ve diğer doğal afetler,

kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri

mücbir sebep hallerinde Senato eğitim şekli ve sınavların uygulanması ile ilgili mücbir sebep

süresince uygulanacak kararlar alabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci ve 2 nci mad-

delerinin birinci fıkralarında yer alan “Açıköğretim ve” ibaresi “Açık ve Uzaktan Eğitim ile”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “öğrencilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel

öğrencilik veya” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, as-

kerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgeleri, not döküm belgeleri, diplomaların ve diploma

eklerinin düzenlenmesi işlemleri ile öğrencilerin talepleri veya yükseköğretim kurumundan çı-

karılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi işlemleri Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Açıköğ-

retim Fakültesi” ibaresi “Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on dört”

ve “yirmi sekiz” ibarelerinden önce gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri; ÖSYM’nin veya Yükseköğretim Kurulu Baş-

kanlığının belirlediği tarihler arasında yapılır.
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(2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke ortaöğretim okul-

larından mezun olanlar için diploma denklikleri Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda; o öğretim yılında Üniversitenin

fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya

özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve

şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak.

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.

(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan

“Bakanlar Kurulu tarafından” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tamamı veya bir kısmı uygulamaya dayalı olarak yürütülen ve/veya laboratuvar orta-

mında yapılan dersler hariç olmak üzere; daha önceki yarıyıl/yıllarda devamını aldığı halde

başarısız olduğu veya harf notunu yükseltmek istediği derse/derslere tekrar kayıt yaptıran öğ-

rencinin bu derse/derslere devam etme zorunluluğu yoktur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “20”

ibaresi “10”, “30” ibaresi “20”, “50” ibaresi “25” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “kurumundan” ibaresi “birimlerinden”

olarak değiştirilmiştir.

“Ön şartlı dersler birim uygulama esaslarında belirtilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “ya-

pılış tarihinden itibaren en geç” ibaresi “yapılmasını takip eden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERİSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAYIT, EĞİTİM - ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/6/2000 tarihli ve 24084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniverisitesi Veteriner Fakültesi Kayıt, Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FINDIK-ÇAY UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık-Çay
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık-Çay Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; fındık ve çay bitkisi ile ilgili Ülkemizde ve yurt dı-
şında yapılan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, araştırmaları, değişimleri, yenilikleri ve ürün-
leri Üniversite bünyesine ve fındık ve çay tarımı yapan bölgelere ulaştırmak, yerel ve ülkesel
olarak fındık ve çay üretimi ile ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sun-
mak, fındığın ve çayın üretim olanaklarını artırarak doğal florasını canlı tutmak, yeni çoğaltma
tekniklerini uygulamalı olarak yörede fındık ve çay üretimi ile uğraşan kişi, kurum ve kuru-
luşlara öğretmek, bölgede ihtiyaç duyulan anaç-kalem ve aşılı fidan ihtiyaçlarını karşılamada
yardımcı olmak, kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde fındık ve çay üretiminin bi-
limsel yöntemlere ve piyasanın kalite kriterlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak, teknik
personel, öğrenci, çiftçi gibi kişilere düzenlenecek bilimsel eğitim programları ile destek ol-
maktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dünyada ve Türkiye’deki fındık ve çay bitkisinin yetiştiriciliği, ıslahı, çoğaltılması,

zararlılarla mücadele, bakım ve diğer kültürel işlemlerle ilgili hizmet vermek.

b) Fındık ve çay tarımının bilimsel yöntemler ve piyasaya uygun şekilde yapılmasını

sağlamak amacıyla saha, literatür ve laboratuvar araştırmaları yapmak.

c) Kalkınma planlarının öngördüğü konularda karşılaşılabilecek araştırma ve geliştirme

sorunlarına çözüm yolları aramak, bu amaçla araştırmacı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında

köprü görevini üstlenmek.

ç) Fındık ve çay alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarında kurumsal koordinas-

yonu sağlamak.

d) Türkiye’de fındık ve çay ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, ma-

teryal ve uygulama alanı oluşturmak, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştır-

maların duyurulması amacıyla konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenleyerek bu

programlara ve araştırmalara akademik destek sağlamak.

e) Fındığın sadece meyvesiyle değil, iç ve dış kabuğu ile ve çayın sadece toplanan fi-

lizinin işlenmesi ile değil, hasat ve işlenmesinin son aşamasına kadar tüm materyallerin eko-

nomiye katkısını sağlamak amacıyla değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

f) Üniversitenin önlisans, lisans, lisansüstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında yer

alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

g) Doğada yayılan fındık ve çay üzerine faydalı ve zararlı mikroorganizmalar ile ilgili

bilimsel çalışmalar yapmak, bunların zararlıları ile ilgili çözümler üretmek ve bu konularda

üreticiyi bilgilendirmek.

ğ) Ülkemizdeki fındık ve çay popülasyonlarının varlığını korumak ve arttırmak, stres

faktörlerine dayanıklı bireyler üreterek fındığın ve çayın zararlılara karşı direncini artırmak ve

bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

h) Fındık ve çay üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile aşılı ve aşısız fındık-çay

fidanı materyali temin etmek, çöğür üretimi için yerli ve yabancı çeşitlerden tohum temin et-

mek, varsa çimlenme engellerini gidermek, yerli ve yabancı ilgili kurumlarla bilimsel iş birli-

ğini sağlamak.

ı) Ülkemizde üretimi yapılan fındık ve çay taksonlarından yeni kültür varyeteleri, from-

lar, hibritler, klonlar oluşturarak üretimini sağlamak.

i) Ülkemizde ve dünyada bahçe kültüründe kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan

farklı fındık ve çay çeşitlerinin teminini ve üretimini sağlamak.

j) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkeze bağlı doğal Türk fın-

dığı ve Türk çayı kapsamında ticari fındık-çay yetiştirme alanları geliştirmek, Türkiye’nin fın-

dık ve çay türlerinin tanıtımı konusunda uzmanlarla ve kamunun ilgili kesimlerinde yetkili ki-

şilerle beraber eğitimler vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda

bulunmak.

k) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara, fındık ve çay bahçesi kurma konusunda destek

olmak, danışmanlık hizmetleri vermek, aşılı ve aşısız fındık ve çay fideleri, sertifikalı aşı ka-

lemleri ve anaçlarının temininde iş birliği yapmak.
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l) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler başta olmak üzere, yöre halkının fındık

ve çay üretimi, geliştirilmesi, popülasyonlarının korunması konularında bilinçlendirilmesi hu-

susunda eğitim çalışmaları yapmak.

m) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası araştırma destek

programlarına projeler sunmak.

n) Yapılacak her türlü bilimsel çalışmanın sonuçlarını dergi, kitap, web sitesi ve bilgi

paylaşım yollarıyla yayımlamak.

o) Merkezin amaçlarına uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer çalış-

maları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin aylıklı öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, amaca uy-

gun projeler ve karşılıklı iş birliği imkânlarını geliştirmek.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda, yerine bir müdür yardımcısını, mü-

dür yardımcısının da olmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Ve-

kâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi,

Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıla-

rının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.

b) Müdürün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek ve Yönetim Kurulu üyesi

olarak çalışmalarda bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin ilgili birim-

lerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye,
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Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi

bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlen-

dirilir. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayına sunulur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır

ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış

olur. Üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanın üyeliği Yönetim

Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda başvuruları inceleyerek uygun görülenleri ve des-

tekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı

kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri hak-

lara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren, ulu-

sal veya uluslararası alanda uzman, teorik veya pratik bilgi birikimine sahip altı kişiden oluşur.

Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi

bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır ve tüm karar-

larını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde ve geliştiril-

mesinde Yönetim Kurulu ve Müdüre önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşı-

lanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/4/2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere top-

lam dokuz üyeden oluşur.  Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ay-

rılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rında bilgi ve deneyime sahip Üniversitenin öğretim elemanları, kamu kurumları, sivil toplum

kuruluşları ve diğer üniversitelerin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIK KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN ON İKİNCİ VE

ON BEŞİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanu-

nunun 30 uncu maddesinin on ikinci ve on beşinci fıkralarında belirtilen parasal sınırların, bu

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan uyuşmazlık

başvuruları için yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

30 uncu maddesinin yirmi ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar

MADDE 3- (1) Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan sekiz bin Türk Lira-

sının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Sekiz bin Türk Lirası

ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim

Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yüzyedi bin Türk Lirasının üzerindeki uyuş-

mazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir.

(3) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yirmidört bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuş-

mazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/5/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4310 

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

 
 4362 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4296 

—— • —— 
Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4213 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4215 

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

 
 4335 
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Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4365 

—— • —— 
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel İlamat Masasından: 

 
 4364 

—— • —— 
Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4388 
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Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4377 

—— • —— 
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4389 

—— • —— 
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4390 
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Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4143 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GRANÜL BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 1.500 Kg Granül Bergamot Aroması, Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.04.2022 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

5- İhalede ürün için en fazla 3 (üç) adet alternatif teklif verebilirler. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kalem bazında kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

    4301/1-1 
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VERİMLİ PLASTİK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SIRA CETVELİ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

SIRA CETVELİ 

1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI : Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü  

2. MALİK : Verimli Plastik Film ve Enerji Sanayi ve Ticaret 

AŞ 

3. İHALE TARİHİ : 02.02.2021 

4. İHALE BEDELİ : 12.750.000 TL 

5. İHALENİN ONAY TARİHİ : 04.03.2021  

 (Fon Kurulunun 04.03.2021 tarihli ve 2021/91

sayılı Kararı kapsamında mülkiyetin geçiş tarihi: 

16.03.2021)  

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE TESİS 

EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK) 

Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan; İzmir İli, Kemalpaşa 

İlçesi, Ansızca Mahallesi, 144 ada, 20 parsel sayılı, 9.200,84 m2 alanlı taşınmazın 795335/920084 

hissesinin tapu kaydında;  

Sıra 

No 
Tarih 

Yevmiye 

No 

Derece / 

Sıra 
Miktar Alacaklı 

1 15.03.2016 3474 1 13.200.000 TL 
Türkiye İş Bankası 

AŞ lehine 

2 16.03.2016 3582 2 4.000.000 ABD Doları 
Türkiye İş Bankası 

AŞ lehine 

Türkiye İş Bankası AŞ’nin 25.03.2021 ve 22.03.2022 tarihi yazıları ile ipotek 

kapsamındaki alacaklarının devam ettiği bildirilmiştir. 

7. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN AYNINDAN 

DOĞAN VERGİ BORÇLARI (Ticari ve iktisadi bütünlük kapsamındaki gayrimenkulün emlak 

vergi borcu) 

Alacaklı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 

Borçlu Verimli Plastik Film ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 

Borç Miktarı 110.257,63 TL  

Kemalpaşa Belediye Başkanlığı’nın, 31.03.2021 tarihli yazıları ile bildirilen emlak vergi 

borcu tutarıdır. 

8. MALİK ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA OLAN 

6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇ BİLGİSİ 
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8 (A) 

Alacaklı 

Maliye Bakanlığı  

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Borçlu Verimli Plastik Film ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 

Borç Miktarı 76.331,82 TL  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 07.04.2021 tarihli yazısı ile bildirilen borç tutarının 

toplamıdır. 

8 (B) 

Alacaklı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik 

Merkezi) 

Borçlu Verimli Plastik Film ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 

Borç Miktarı 652.100 TL 

Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezinin, 18.03.2021 tarihli yazıları ile bildirilen borç 

tutarıdır.  

9. DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÜST KURULLARA OLAN GARAME 

KAPSAMINDA ÖDENECEK BORÇLARI  

İhale bedelinden ipotekli gayrimenkule isabet eden tutarın ipotek bedelini 

karşılayamaması nedeniyle, yukarıda 7’de belirtilen Kemalpaşa Belediye Başkanlığı’nın emlak 

vergisi alacağına işbu tutardan pay ayrılamadığından, işbu tutar diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına olan borçlar kapsamında değerlendirilmiştir. 

10. İLGİLİ MEVZUAT  

• 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un"Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonunun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri" başlıklı 20’nci maddesinin 1'inci fıkrası; 

“19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık hakları ile 

yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan şirketler ve bunların 

varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen yetkiler, bu Kanun ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

verilen kayyımlık görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde, bu şirketlerin yahut bunların 

sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Fon haczi bulunup bulunmadığına 

bakılmaksızın kıyasen uygulanır...” 

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesinin 8’inci fıkrası,  

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler 

çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler 

çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar 

tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin 

teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, 

kişilerin Devlete ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları 

ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, 

kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim 

edilerek ödenir...”  
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•Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26’ncı maddesi; 

“(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale 

bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna 

uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen 

alacaklılara önceden ödeme yapılabilir. 

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk 

etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi 

halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete 

ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz 

sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 

(3)… 

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe 

çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.  

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, 

tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.  

(6) Satış Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar nakit ihale bedelini uygun 

göreceği şekilde nemalandırır.” 

•6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21’inci maddesinin 

2’nci fıkrası; 

“Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve 

gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde 

rehinli alacaklardan sonra gelir.” 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 873’üncü maddesinin 1’inci fıkrası; 

“Borç ödenmezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına 

sahiptir.” 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874’üncü maddesinin 1’inci fıkrası; 

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.” 

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri  

11. DAĞITIM 

Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 02.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihalesi 

neticesinde 12.750.000 TL bedelle Veli Akgün Seramik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Fon 

Kurulunun onayına sunulmak üzere ihale edilmiş, ihale Fon Kurulunun 04.03.2021 tarihli ve 

2021/91 sayılı kararı ile onaylanmış olup ihale bedelinin tamamı 16.03.2021 tarihinde TMSF’nin 

ilgili hesabına yatırılmış ve Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün mülkiyeti 16.03.2021 

tarihinde Veli Akgün Seramik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye geçmiştir.  



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 

Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış gideri olarak TMSF tarafından yapılan 

satış masrafları tahsil edilmiş olup iş bu sıra cetvelinin ilanı için yapılacak masraflar, ihale bedeli 

ve nemasından öncelikle tahsil edilecektir.  

İhale bedelinin, Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde mal, hak ve 

varlıkları bulunan Verimli Plastik Film ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin borçlarının tamamını 

karşılayamaması nedeniyle 12.750.000 TL ihale bedeli ve neması aşağıdaki şekilde 

paylaştırılmıştır: 

11.1. Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki gayrimenkule ihale 

bedelinden isabet eden 11.947.637 TL aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır; 

a.İşbu tutarın tamamı ve nemasının yukarıda 6’da belirtilen Türkiye İş Bankası AŞ lehine 

tesis edilen 1. derece ipotek alacağına mahsuben Türkiye İş Bankası AŞ’ye ayrılmasına,  

b.Kalan tutar olmadığından, Türkiye İş Bankası AŞ’nin bakiye ipotek alacakları ile 

Kemalpaşa Belediye Başkanlığına olan ve gayrimenkulün aynından kaynaklanan emlak vergi 

borcunun sıralamaya alınmasına mahal olmadığına; Kemalpaşa Belediye Başkanlığına olan 

borcun diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlar kapsamında değerlendirilmesine, 

11.2. Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki makine ve ekipmana 

ihale bedelinden isabet eden 802.363 TL ise aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır; 

a.Devlete ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına olan 6183 Sayılı Kanun kapsamındaki borç 

ödemesi kapsamında; 

i.Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yukarıda 8 (A)’da belirtilen alacağına mahsuben 76.331,82 

TL ve nemasının Gelir İdaresi Başkanlığı’na ayrılmasına, 

ii.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yukarıda 8 (B)’de belirtilen alacağına 

mahsuben 652.100 TL ve nemasının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ayrılmasına, 

b.Bakiye ihale bedeli olan 73.931,18 TL ve nemasının diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları 

ile Üst Kurullara olan borç ödemesi kapsamında, yukarıda 9’da belirtilen alacağına mahsuben 

Kemalpaşa Belediye Başkanlığı’na ayrılmasına, 

11.3. İhale bedelinden kalan tutar olmadığından; Türkiye İş Bankası AŞ’nin bakiye ipotek 

alacakları, yukarıda 9’da belirtilen Kemalpaşa Belediye Başkanlığı’nın bakiye alacağı, alacak 

bildiriminde bulunan alacaklılar ile sair alacaklıların sıralamaya alınmasına mahal olmadığına,  

11.4. Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Kemalpaşa 

Belediye Başkanlığı’nın sıra cetveli kapsamındaki alacaklarının ödeme tarihindeki güncel 

tutarlarının sorulmasına, borç tutarlarında azalma olması halinde, artan tutarların bir sonraki 

sıradaki alacaklıya/alacaklılara ayrılmasına,  

11.5. Sıra cetvelinin bir suretinin masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılmasına, 

11.6. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilmesine, 

11.7. Yönetmelik gereği sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan 

itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine, 

11.8. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli 

kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi. 

 4447/1-1 
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NAKSAN PLASTİK YENİBOSNA GAYRİMENKULÜ TİCARİ VE İKTİSADİ 
BÜTÜNLÜĞÜ SIRA CETVELİ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  

SIRA CETVELİ 
1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI : Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari 

ve İktisadi Bütünlüğü 
2. MALİK : Naksan Plastik ve Enerji San.ve Tic. AŞ 
3. İHALE TARİHİ : 06.07.2021 
4. İHALE BEDELİ : 42.500.000 TL 
5. İHALENİN ONAY TARİHİ : 08.07.2021  

 

(Fon Kurulunun 08.07.2021 tarihli ve 2021/285 
sayılı Kararı kapsamında mülkiyetin geçiş tarihi: 
31.08.2021)  

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE TESİS 
EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK) 

Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer 
alan İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, 3530 parselde kain 3.436,32 m2 alanlı 
arsa nitelikli gayrimenkulün kaydında;  

Sıra 
No 

Tarih 
Yevmiye 

No 
Derece / 

Sıra 
Miktar Alacaklı 

1 15.03.2016 7532 1 23.310.000 TL 
Türkiye İş Bankası 

AŞ 

2 15.03.2016 7540 2 7.770.000 ABD Doları 
Türkiye İş Bankası 

AŞ 

Türkiye İş Bankası AŞ’nin 22.06.2021 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına giren yazıları ile 
ipotek kapsamındaki alacaklarının devam ettiği bildirilmiştir. 
7. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN AYNINDAN 
DOĞAN VERGİ BORÇLARI (Ticari ve iktisadi bütünlük kapsamındaki gayrimenkulün emlak 
vergi borcu) 

Alacaklı Bahçelievler Belediye Başkanlığı 

Borçlu Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 

Borç Miktarı 418.553,06 TL 

Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nın 07.09.2021 tarihli yazısı ile bildirilen borç tutarıdır. 
8. MALİK ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA OLAN 
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇ BİLGİSİ 

8 (A) 

Alacaklı 
Maliye Bakanlığı  
Gelir İdaresi Başkanlığı 

Borçlu Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 

Borç Miktarı 1.605.521.025,49 TL 

Gaziantep İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gaziantep Kozanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 
ve Gaziantep Gazikent Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 10.09.2021 tarihli yazıları ile 31.08.2021 
tarihi itibarıyla bildirilen borç tutarının toplamıdır.  
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8 (B) 

Alacaklı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Gaziantep Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğü) 

Borçlu Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 

Borç Miktarı 199.833.530 TL 

Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 07.09.2021 tarihli yazısı ile 31.08.2021 

tarihi itibarıyla bildirilen borç tutarıdır. 

9. İLGİLİ MEVZUAT  

• 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un"Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonunun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri" başlıklı 20’nci maddesinin 1'inci fıkrası; 

“19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık hakları ile 

yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan şirketler ve bunların 

varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen yetkiler, bu Kanun ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

verilen kayyımlık görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde, bu şirketlerin yahut bunların 

sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Fon haczi bulunup bulunmadığına 

bakılmaksızın kıyasen uygulanır...” 

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesinin 8’inci fıkrası,  

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler 

çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler 

çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar 

tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin 

teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, 

kişilerin Devlete ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları 

ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, 

kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim 

edilerek ödenir...”  

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26’ncı maddesi; 

“(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale 

bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna 

uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen 

alacaklılara önceden ödeme yapılabilir. 

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk 

etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi 

halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete 

ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz 

sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 

(3)… 

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe 

çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.  

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, 

tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.  
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(6) Satış Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar nakit ihale bedelini uygun 

göreceği şekilde nemalandırır.” 

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21’inci maddesinin 

2’nci fıkrası; 

“Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve 

gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde 

rehinli alacaklardan sonra gelir.” 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 873’üncü maddesinin 1’inci fıkrası; 

“Borç ödenmezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına 

sahiptir.” 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874’üncü maddesinin 1’inci fıkrası; 

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.” 

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri  

10. DAĞITIM  

Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 06.07.2021 

tarihinde gerçekleştirilen ihale neticesinde 42.500.000 TL bedelle Rubenis Tekstil Sanayi ve 

Ticaret AŞ’ye Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere ihale edilmiş; ihale Fon Kurulunun 

08.07.2021 tarihli ve 2021/285 sayılı kararı ile onaylanmış olup ihale bedelinin tamamı 

31.08.2021 tarihinde TMSF’nin ilgili hesabına yatırılmış ve Naksan Plastik Yenibosna 

Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün mülkiyeti 31.08.2021 tarihinde Rubenis Tekstil 

Sanayi ve Ticaret AŞ’ye geçmiştir.  

Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış gideri olarak 

TMSF tarafından yapılan satış masrafları tahsil edilmiş olup iş bu sıra cetvelinin ilanı için 

yapılacak masraflar, ihale bedeli ve nemasından öncelikle tahsil edilecektir.  

İhale bedelinin, Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

içerisinde mal, hak ve varlıkları bulunan Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tüm 

borçlarının tamamını karşılayamaması nedeniyle 42.500.000 TL ihale bedeli ve neması aşağıdaki 

şekilde paylaştırılmıştır: 

10.1. Yukarıda 6’da belirtilen, Türkiye İş Bankası AŞ lehine tesis edilen 1. ve 2. derece 

ipotek alacaklarına mahsuben ihale bedeli olan 42.500.000 TL’nin ve nemasının Türkiye İş 

Bankası AŞ’ye ayrılmasına, 

10.2. İhale bedelinden kalan tutar olmadığından; Türkiye İş Bankası AŞ’nin 2. derece 

bakiye ipotek alacağı, yukarıda 7’de belirtilen Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nın alacağı, 8 

(A)’da belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın alacağı, 8 (B)’de belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı’nın alacağı, alacak bildiriminde bulunan alacaklılar ile sair alacaklıların sıralamaya 

alınmasına mahal olmadığına,  

10.3. Sıra cetvelinin bir suretinin masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılmasına, 

10.4. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilmesine, 

10.5. Yönetmelik gereği sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan 

itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine, 

10.6. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli 

kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedeli ve nemasının hak sahibine ödenmesine, karar 

verildi. 

 4448/1-1 
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İSKELE ATIKSU ARITMA TESİSİNİN HURDA KARŞILIĞI YIKIMI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

Van İli Tuşba İlçesi İskele Mahallesi Şemsibey Cad. Vayvay Mevkisi, 690 Ada, 29, 30 

Parseli, 693 Ada, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 88, 90, 91, 92 parselleri içerisinde 

VASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı İskele Atıksu Arıtma Tesisinin Hurda Karşılığı Yıkımı İşi, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale 

yapılacaktır. 

1.1. İhaleyi yapacak idare : Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

1.2. İhalenin yapılacağı yer/Adres : Halilağa Mahallesi İpekyolu Bulvarı No: 86/A 

65100 İpekyolu/ VAN, VASKİ Toplantı Salonunda 

1.3. İdarenin Telefon ve Faksı : 0432 217 17 49 Faks: 0432 217 17 52 

1.4. Tekliflerin sunulacağı Yer : Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - 

Toplantı Salonu 

1.5. İhalenin Konusu : Hurda Karşılığı Yıkım İşi 

1.6. İhale Türü/Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

Kapalı Teklif Usulü 

1.7. İhale Tarih ve Saati : 29/04/2022 Cuma günü Saat: 10.00 

1.8. Muhammen bedeli : 5.993.644,36 TL (K.D.V. Hariç) 

1.9. Geçici Teminat Tutarı :    179.809,33 TL 

1.10. Şartname Bedeli :           200,00 TL 

1.11. İşe Başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (5) beş iş 

günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

1.12. İşin süresi : Yer tesliminden itibaren (120) Yüz Yirmi takvim 

günüdür. 

Yukarıda yıkım ile ilgili bilgileri geçen işin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun            

35. maddesinin (a) bendi uyarınca Kapalı usulü ile ihale yapılacaktır. İhale konusu hurda karşılığı 

yıkım işi İdari Şartname ve Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda belirlenen 

muhammen bedel üzerinden geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır 

bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

MADDE 1 - İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; 

1. Tedavüldeki Türk Parası Van Ziraat Bankası A.Ş. İpekyolu Şubesine Geçici teminat 

için 35985725 5026 nolu hesaba veya İBAN TR 4300 0100 2348 3598 5725 5026 numaralı hesap 

numarasına yatırılabilir. (Hangi ihaleye ait olduğu belirtilecek) 

2. Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları her teminat 

mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin 

limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının 

kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara 

dahil değildir. 
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3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde 

ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir) 

b) Şartname Bedelini yatırmaları, 

c) Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh İlmühaberi) vermeleri, 

d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, 

e) Gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini 

vermeleri, 

f) Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, 

g) Yer Görme Belgesini, 

h) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 

odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2022 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel 

kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi ihalenin saatine 

kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan 

ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 

MADDE 2 - İhale Bedeli ile Yıkım Bedeli Üzerinden hesaplanacak KDV ile Damga 

Vergisi ve Karar Pulu Bedelleri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden 

itibaren 10 gün içinde peşin olarak ödenir. 

MADDE 3 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Şartnamesi 

200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 

İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir, Şartname bedeli Van 

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) Van Ziraat 

Bankası A.Ş. İpekyolu Şubesine TR 97 0001 2009 3390 0004 0000 50 hesabına yatırılacaktır. 

MADDE 4 - İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak 

hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması 

şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek 

gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

MADDE 5 - Kuruma borcu olan, Kurumla davası bulunan şahıslar ve şirketler, Kuruma 

borcu bulunan şirket ortakları, Kuruma davası bulunan şirket ortakları ve yöneticiler ile bunlarla 

ilgisi bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. 

MADDE 6 - Yüklenici bina yıkım bedeli üzerinden ayrıca % 18 KDV ödeyecektir. 

MADDE 7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR.  4286/1-1 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şahinbey İlçesi K.Kızılhisar 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 

Rayiç 

Bedeli 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

K.Kızılhisar 9001 1 
11.089,12 

m² 

Konut (E: 

0.50 

Yençok: 3 

Kat) 

2.300,00 

TL 

25.504.976,00 

TL 

765.150,00 

TL 

K.Kızılhisar 9002 1 
10.355,60 

m² 

Konut (E: 

0.50 

Yençok: 3 

Kat) 

2.300,00 

TL 

23.817.880,00 

TL 

714.537,00 

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. 

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 27.04.2022 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep 

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

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 27.04.2022 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. 
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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) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname 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. 4285/1-1 

—— • —— 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Karaman İli Ayrancı Belediye Başkanlığından: 

Kat Karşılığı Konut İnşaatı İşi; Tapusunda Karaman ili, Ayrancı ilçesi, Köyiçi Mevkii 367 

Ada, 1 Parsel numaralı, 5.935,73 m2 Arsa vasıflı, mülkiyeti Ayrancı Belediyesine ait taşınmaz 

üzerine toplam 14.324,54 m2 Konut İnşaatı, şartnamesi esasları dâhilinde 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

1- İhale 26.04.2022 Salı günü saat 14:00’de Ayrancı Belediyesi Hizmet Binası, Belediye 

Toplantı Salonu adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhalenin yapılamaması 

halinde 10.05.2022 Salı günü saat 14:00’de aynı şartlarda ve aynı yerde 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 43. maddesine göre Pazarlıkla ihale edilecektir. 

2- Bu işin tahmini bedeli 2022 yılı birim fiyatları ile 42.973.620,00 TL (Kırkikimilyon-

dokuzyüzyetmişüçbinaltıyüzyirmi Türk Lirası) dır. 

3- İstekliler, İhaleye Katılmak için İdari İhale Şartnamesine uygun; 

A- Kanuni ikametgâhı olması, 

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 
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C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

 a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

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

 b) 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, 

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H- Ayrancı Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.289.209,00 TL (Birmilyoniki 

yüzseksen-dokuzbinikiyüzdokuz Türk Lirası) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar 

nakit para ise; Ayrancı Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı belgesi, 

İ- Teknik Personel Taahhütnamesi 

J- Yapı Araçları Taahhütnamesi 

K- İhale tarihinde geçerli gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair belge 

L- İhaleden yasaklı olup olmadığına dair taahhütname 

4- İhale Şartnamesi ve ekleri ödenecek (KDV dâhil) 750,00 TL. lik makbuz karşılığı 

Ayrancı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir. 

5- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Belediyemizce tasdikli olacaktır.  

6- İstenilen belgeler en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Ayrancı Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğüne verilmesi şarttır. İsteklilerin ise ihale günü saat 14:00’de Ayrancı Belediyesi 

Toplantı Salonunda hazır bulunması gerekmektedir.  

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı konut inşaatı yaptırılması 

işinde, İdari İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 

 4393/1-1 
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AKADEMİK YAYINCILIK HİZMETİ (MAYIS-ARALIK 2022 YILI) ALIM İHALESİ 

YAPILACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan Akademik Yayıncılık Hizmeti (Mayıs-Aralık 2022 Yılı) ihalesi 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr  

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  

    İnternet Adresi (Varsa) : - 

2- İhale Konusu İşin: 

 a) Niteliği, Türü Miktarı Birimi 
İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1-) 
Akademik Yayıncılık Hizmeti (Mayıs-Aralık 2022 Yılı) 

İhale Kayıt No: 2022/375579 
8 Ay 22/04/2022 10:00 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) İ.Ü İktisat Fakültesine sözleşmenin imzalanmasına müteakip aylık hakedişler ile 

31/12/2022 tarihine kadar teslim edilecektir. 

3- İhalenin Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. 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, 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1.  Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 

Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt - İSTANBUL) yatırılarak veya Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: TR300001200 

982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılığında İ.Ü.Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- 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. 

10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

    4397/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sayıştay Başkanlığından: 

 
    4496/1-1 

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

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 12.04.2022 Karar No:7562 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ VE 
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 06530 
  Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 24.09.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama Ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.398 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Adana 
• PAFTA NUMARASI  : AR/TPO/K/N35-a3 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

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

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

 4339/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Üyesi Kadro İlanımızda yer alan, aşağıda belirtilen doktor öğretim üyesi kadrosuna, 
01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen 
%20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecektir. 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM/ 
ANASANAT 

DALI 

DR. 
ÖĞR. 

ÜYESİ 
AÇIKLAMA 

İNŞAAT 
FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ 

YAPI İŞLETMESİ 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini 
İnşaat Mühendisliği bilim dalından 
almış olup Yapı Bilgi Modellemesi 
ve Büyük Veri Analitiği 
konularında çalışmaları olmak. 

    4478/1-1 
—— • —— 

TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

İPTALİNE İLİŞKİN İLAN 
4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesi hükümleri 

doğrultusunda İlbay Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve ortağı Erdal İLBAY hakkında 
verilen, 09.04.2022 tarihli ve 31804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yasaklama Kararı 
mükerrer yayın olup iptal edilmiştir. 

Not: 4735  sayılı  Kamu  İhaleleri  Sözleşmeleri  Kanununun  26'ncı  maddesi hükümleri 
doğrultusunda İlbay Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve ortağı Erdal İLBAY hakkında 
verilen, 08.04.2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı 
geçerliliğini korumaktadır. 

Duyurulur. 4479/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı. 
VAKFEDENLER: Canan BAYRAKTAR, Selçuk BAYRAKTAR, Kaasım Fatih 

YAVUZ, Osman GÜNEŞ, Mehmet Fatih KACIR, Abdullah DEMİRHAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/04/2022 tarihli tavzih edilen, 05/04/2022 
tarihli ve E: 2022/122, K: 2022/208 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Genetik, İmmunoloji, Onkoloji, Psikoloji, Psikiyatri ve nadir 
hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütmek, hastalıkların ortaya çıkış süreçlerini araştırmak, teşhis ve 
tedavi alanlarında yenilikçi araştırmalar ve hizmetler sunmak, genel insan davranışlarını, psikoloji 
ve psikiyatri ilişkili klinik ve toplumsal sorunları anlamaya yönelik araştırmalar yapmak, birey ve 
toplum seviyesinde sağlığı güçlendirecek uygulamalar geliştirmek, etkili tedavi yöntemleri 
geliştirmek ve bu alanda çalışan diğer bilimsel araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yaparak, 
psikososyal müdahale ve iyileştirme yöntemlerini geliştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.000.-TL (BirmilyonTürkLirası) 
YÖNETİM KURULU: Kaasım Fatih YAVUZ, Abdullah DEMİRHAN, Osman GÜNEŞ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı”na veya mütevelli 
heyetin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    4495/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4467/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4468/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4469/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4484/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4492/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4492/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4493/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4494/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4462/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 4463/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 4464/1-1 
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4474/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI  

Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 
ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer 
alan bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak 
yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı 
için başvuru yapabilirler) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır.) 

d) Kıdemli Net Uzmanı ve Net Uzmanı için bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve 
kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama 
dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

BAŞVURULACAK KADRO POZİSYONLARI 

BİLİŞİM 
PERSONELİ 
POZİSYONU 

ALINACAK 
PERSONEL 

SAYISI 

SINAVA 
ÇAĞRILACAK 
ADAY SAYISI 

ÇALIŞMA 
SÜRESİ 

AYLIK BRÜT 
SÖZLEŞME ÜCRETİ 

(TL.) 

KIDEMLİ .NET 
UZMANI 

1 10 

TAM 
ZAMANLI 

ÜCRET TAVANININ 
4 KATI 

.NET UZMANI 1 10 
ÜCRET TAVANININ 

2 KATI 

SİSTEM UZMANI 1 10 
ÜCRET TAVANININ 

2 KATI 

AĞ UZMANI 1 10 
ÜCRET TAVANININ 

2 KATI 
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B- ÖZEL ŞARTLAR  
1. KIDEMLİ .NET UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 4 Katına Kadar) 
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az sekiz (8) yıl 

çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
c)  Nesne tabanlı programlama (object-oriented programming), tasarım kalıpları (design 

patterns) ve ORM (Entity Framework, vs.) konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
e)  Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak, 
g) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve 

üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 
h) JQuery, Bootstrap, AJAX, CSS, XML, Javascript, HTML, HTML5, vb. Web 

teknolojilere hâkim ve tecrübe sahibi olmak, 
i) Vue JS, Angular veya React Javascript Framework kütüphanelerinden en az birisi 

hakkında bilgi sahibi olmak, 
j) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
k) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az ikisi ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 
l) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
m) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik 

kod yönetim sistemlerinin en az birinin kullanımı ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak, 
n) Web sunucuları (IIS) uygulama kurulumu, kullanımı, performans ayarı (performance 

tuning) ve sorun giderimi (troubleshooting) hususlarında tecrübe sahibi olmak, 
o) Uygulama geliştirme araçlarının en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 
p) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 
TERCİHEN; 
a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak, 
b) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
c) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) OCR, görüntü işleme kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak. 
2. .NET UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 
b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
c)  Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
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e)  Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak, 
g) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve 

üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 
h) JQuery, Bootstrap, AJAX, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. web 

teknolojilere hâkim ve tecrübe sahibi olmak, 
i) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
j) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birisi ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 
k) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
l) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik 

kod yönetim sistemlerini kullanmış ve en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, 
m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 
3. SİSTEM UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katı) 
a) En az 3000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System 

Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem 
merkezinde, en az üç (3) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

c) Microsoft Exchange 2016-2019, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active 
Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop 
mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, 
konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak, 

ç) Tercihen, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü 
sistemlerinin yönetimi, konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) 
ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

g) Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware ve HyperV sunucu 
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak 

h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ı) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli 
olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 

i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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j) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

k) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

l) İyi derecede Powershell ve kabuk seviyesinde betik (shell scripting) bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

m) Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Centos, Oracle Linux ve Fedora açık 
kaynak işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu ve konfigürasyonu 
konusunda bilgi sahibi olmak, 

n) GNU araçları ve yaygın kullanılan uygulama servislerinin yapılandırması konusunda 
bilgi sahibi olma, 

o) Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak 
p) Elastic uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, 
r) Versiyon kontrol araçları (Git, Mercury vb.) konusunda bilgi sahibi olmak, 
TERCİHEN;  
a) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 

(bir) uygulamada aktif rol almış olmak. 
b) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert 

(MCSE), Linux Professional Institute (LPIC-3) veya Red HatCertified System Administrator 
(RHCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak. 

4. AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)  
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, 
istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem 
Merkezinde ağ yöneticiliği yapmış olmak ve en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak, 
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi 

sahibi olmak, 
ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak, 
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) IPS, WAF, Dos, Ddos IDS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi 
olmak, 

f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak, 
h) CCNA ve CCNP sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olmak, 
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
• CEH sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim kurumlarından eğitim almış olmak. 
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ  
Adaylar başvurularını Başkanlığımızın www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili 

sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 25 Nisan – 01 Mayıs 
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2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer 
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip 
elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta 
yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile 
yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu 
hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet 
şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik 
numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler.  

Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler. 
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler; 
a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, 

(Transkript belgesi de kabul edilecektir) 
b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen 
mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla     
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,   

d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş, 
e) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),  
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 

üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması 
altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme 
eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya 
eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır. 

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya 
yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz 
sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa 
sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının 
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında 
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI  
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge 
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday 
yazılı sınava çağırılacaktır.  
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Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.  

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde 10 Mayıs 
2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ  
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 
Yazılı sınav 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 

(Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, 
yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde 
yayınlanacaktır.  

Sözlü sınav 27 Mayıs 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 
(Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.  

V. DEĞERLENDİRME  
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü 

sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak 
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde 
itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı 
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak 
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.  

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI  
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.  
VII. ÜCRET  
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(b) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (2022 yılının birinci yarısında 
uygulanacak ücret tavanı) özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının 
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme 
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.  

VIII. DİĞER HUSUSLAR  
Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir 

(KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır). 
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir.  
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz 

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

istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). 
İLETİŞİM: 
Göç İdaresi Başkanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
Tel: 0 (312) 422 08 17 - 18 - 19 - 20 -21 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 4449/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 
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Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde 
istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası 
uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan Sıra Unvanı Adet Aranan Nitelikler 
Gider 

Bütçesi 
Sınav Şartı 

S2022-12 
Büro Personeli 

(Lisans) 
1 

a. Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim, Görsel 

Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Radyo 

Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim, 

Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Gazetecilik, Reklamcılık, Sinema ve Televizyon, 

Bölümü lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

b. İş yaşamında duygusal zeka, kurumsal iletişim 

ve aidiyet kursu sertifikasına sahip olmak. 

c. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak. 

Özel 

Bütçe 

Ek Madde 2/b 

(KPSSP3) 

(En az 60 puan 

almış olmak) 

S2022-13 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi (Erkek) 

1 

a. Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön 

lisans programından mezun olmak 

b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları 

taşımak 

c. Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olmak 

d. 1.65 cm’ den kısa olmamak 

e. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak. 

f. İş Yaşamında duygusal zeka, kurumsal iletişim 

ve aidiyet kursu sertifikasına sahip olmak 

g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya 

engel durumu olmamak 

Özel 

Bütçe 

Ek Madde 2/b 

(KPSSP93) 

(En az 55 puan 

almış olmak) 

S2022-14 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi (Erkek) 

1 

a. Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun olmak 

b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları 

taşımak 

c. Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik 

sertifikasına sahip olmak 

d. 1.65 cm’ den kısa olmamak. 

e. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

f. İş yaşamında duygusal zeka, kurumsal iletişim 

ve aidiyet kursu sertifikasına sahip olmak 

g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya 

engel durumu olmamak 

Özel 

Bütçe 

Ek Madde 2/b 

(KPSSP94) 

(En az 55 puan 

almış olmak) 
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S2022-15 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi (Erkek) 

1 

a. Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun olmak 

b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları 

taşımak 

c. Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik 

sertifikasına sahip olmak 

d. 1.65 cm’ den kısa olmamak. 

e. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını 

doldurmamış olmak 

f. İş yaşamında duygusal zeka, kurumsal iletişim 

ve aidiyet kursu sertifikasına sahip olmak 

g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya 

engel durumu olmamak 

Özel 

Bütçe 

Ek Madde 2/b 

(KPSSP94) 

(En az 55 puan 

almış olmak) 

*** Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan 
sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme, 

Genel Şartlar: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53üncü 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, (…)(1) 
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, 

ç) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
d) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, 
e) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 

2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış 
olmak 

f) İlanın yayınladığı tarih itibariyle istenilen belgelere sahip olmak. 
g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
h) İstenilen sertifikalar MEB, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri veya Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Onaylı olması gerekmektedir. 
i) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak, 
j) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması, 
k) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

l) 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 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 
gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen 
başvurularını yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) 

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden 
fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru için gerekli belgeler 
*4 Adet Fotoğraf, 
*Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
*Özgeçmiş, 
*Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
*Kimlik Fotokopisi, 
*Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
*Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
*Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi, 
*Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, 

çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.), 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. 
İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil 
kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi 
halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme 
yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde 
olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresi aracılığıyla tebliğ 
edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü 
içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını 
gösterir Sağlık Kurulu raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. İşe alınmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy ölçümü 
Üniversitemizce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar yapılacaktır. Belgeleri süresi içerisinde 
teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal 
güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve 
istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve 
usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince 
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır. 

Detaylı Bilgi İçin: 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA 
Tel:0422 846 12 55 – 0422 846 12 65  
E-mail: personel@ozal.edu.tr 
 4510/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 

 
 4263/1-1 

  



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 

 



16 Nisan 2022 – Sayı : 31811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 

 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2022 – Sayı : 31811

Sayfa

1

2

4

5

5

6

7

11

12

13
18
33

97

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kayıt, Eğitim - Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci

Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


