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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

SEÇİM MÜDÜRLÜKLERİNİN ADALET MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN

DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, seçim müdürlüklerinin adalet müfettişleri ta-

rafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; il, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlükle-

rinin seçim dışındaki iş ve işlemlerinin denetimini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kuru-

lunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adalet müfettişi: Adalet Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişini,

b) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

c) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

ç) Müdürlük: İl, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerini,

ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Nisan 2021
CUMA

Sayı : 31456



İKİNCİ BÖLÜM

Sayım ve Tespit, İnceleme, Denetim, İhbar ve Şikâyetler ile Gizli Raporlar

Sayım ve tespit

MADDE 4 – (1) Sayım ve tespit işlemi; kurum ve kuruluşlarca yatırılan paralara dair

kasa hesabının, denetime başlanılan gün itibarıyla belirlenmesi faaliyetidir.

(2) Bu işlem, 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet

Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin dördüncü kısmının, ikinci ve üçüncü bölümlerinde be-

lirtilen usul çerçevesinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı tutanak düzenlenmek

suretiyle yerine getirilir.

Hesap ve kalem işlerinin incelenmesi

MADDE 5 – (1) Öncelikle Kurul tarafından genel bütçeden gönderilen seçim ödenek-

leri ile kanunların il ve ilçe seçim kurullarını yetkili kıldığı sendika, meslek odaları gibi kuru-

luşlarca organ seçimleri için müdürlük hesaplarına yatırılan paraların mevzuata uygun olarak

harcanıp harcanmadığı tetkik edilerek, aksayan bir hususun belirlenmesi durumunda konuya

denetim raporunda yer verilir.

(2) Sondaj usulü ile seçilecek işlerde seçim görevlileri ile seçimde hizmetlerinden ya-

rarlanılan kişilere yapılan ödemelerin Kurulun ücret genelgesi doğrultusunda yapılıp yapılma-

dığı, satın alınan mal ve hizmetler için hak sahiplerine yapılan ödemelerin Kurulun belirlediği

esaslara uygunluğu üzerinde durulur. Gerek görüldüğü takdirde hak sahiplerinin tahakkuk eden

ücreti veya istihkakı alıp almadıkları kendilerine sorulur, bir usulsüzlük tespit edilmesi duru-

munda konunun denetim raporunda açıklanmasıyla yetinilir.

(3) Seçim giderlerine ilişkin belgelerin ve seçim birimlerine yapılan müracaat kayıtla-

rının mevzuata uygun şekilde tutulup tutulmadığı incelenir.

(4) Müdürlüklerin düzen ve tertibinin, tüketim malzemeleri ile dayanıklı taşınır kayıt-

larının, arşiv işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde icra olunup olunmadı-

ğına bakılır.

(5) Aylıklar, sosyal güvenlik primleri, yolluklar, tedavi giderleri, giyim yardımı ve diğer

harcamalar gerektiğinde denetlenir.

Müdürlüklerin denetimi

MADDE 6 – (1) Müdürlükler, faaliyet göstermekte oldukları yer adliyesi ile birlikte

veya müstakilen denetlenir.

(2) Denetim, seçim iş ve işlemleri dışında kalan hesap ve kalem işlemlerini kapsar. De-

netim sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı forma göre üç nüsha olarak dü-

zenlenen denetim raporunun bir sureti denetim dosyasında saklanır, biri denetlenen birime gön-

derilmek üzere iki sureti Başkanlıkça Kurula iletilir.

(3) Denetim sonunda müstakil bir öneriler listesi düzenlenmez, belirlenen aksaklıklar

denetim raporunda açıklanır.
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(4) Müdürlüklerin denetimi sonucunda düzenlenen denetim raporu ve kadro cetveli faa-

liyet göstermekte bulundukları yer adliyesi ile ilgili olarak hazırlanan denetim dosyasındaki

mahsus bölümlere konur.

Adalet müfettişleri tarafından denetlenemeyecek işler ile ihbar ve şikâyetler hakkında

yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) İl ve ilçe seçim kurulu, başkanlıkları ile müdürlüklerin seçime ilişkin

iş ve işlemleriyle bu işlere yönelik kararları denetlenemez. Bu konulara ilişkin yapılan ihbar

ve şikâyetler herhangi bir işlem yapılmaksızın Başkanlık vasıtasıyla Kurula iletilir.

(2) Denetim sırasında görevlilerin disiplin soruşturmasını gerektirir bir eylemi ile kar-

şılaşılırsa durum bir yazı ile Başkanlık vasıtasıyla Kurula bildirilir. Ceza soruşturmasını ge-

rektiren hâllerde durum ilgili Cumhuriyet başsavcılığına da intikal ettirilir.

Gizli raporlar

MADDE 8 – (1) Denetim sonunda seçim müdürleri, seçim müdür yardımcıları ile ça-

lışmaları hakkında kanaat edinilen memurlar için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeli-

ğinin dördüncü kısmının dokuzuncu bölümünde belirlenen esaslara ve bu Yönetmeliğin ekinde

yer alan Ek-3 sayılı forma uygun olarak birer suret ''Gizli Rapor'' tanzim edilir ve Başkanlıkça

Kurula gönderilir.

(2) Gizli rapor doldurulurken bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 sayılı formun her

bölümünün altında yer alan ''Not'' kısmındaki açıklamalar esas alınır.

(3) Henüz birinci derecenin son kademesine gelmemiş olanların terfie layık bulunup

bulunmadıkları, her derecedeki vazifeliler için ise gerek görüldüğünde mesaisinden daha üst

görevlerde veya büyük merkezlerde faydalanılabileceği kanaat bölümünde belirtilir.

(4) Disiplin veya ceza soruşturmasına ilişkin ihbar ve şikâyetlerden gerekli görülenlere

gizli raporlarda yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan

hususlarda Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seç-

men Kütük Bürolarının Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA VE YEMLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ VE İDARİ PARA

CEZALARININ HESAPLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uya-

rınca gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda

ve Yem Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

c) Tağşiş: Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin de-

ğerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının

değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddey-

miş gibi katılmasını,

ç) Taklit: Kanun kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında

bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezasının Uygulanma Usulü

Taklit ve tağşiş fiili

MADDE 4 – (1) Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit ve tağşiş yapılmış

ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez.

(2) Gıda ve yem işletmecileri ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile pi-

yasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.

(3) Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğ-

rulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılır.

(4) Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Kanunda belirlenen idari

yaptırımlar uygulanır.
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İdari para cezasının hesaplanması

MADDE 5 – (1) Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde öngörülen

idari para cezaları yıllık gayri safi gelir üzerinden hesaplanır.

(2) Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı işletmecinin fiilden bir ön-

ceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en

yakın mali yılın sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirleri üzerinden hesaplanır.

(3) Taklit veya tağşiş fiilinin;

a) Üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde;

1) İlk ihlalde ellidörtbinbeşyüzellibeş Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzkırkbeş-

binbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında

idari para cezası uygulanır.

2) Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda yüzdokuzbinyüzon Türk

Lirasından az olmamak ve birmilyondoksanbirbinyüz Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık

gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

3) Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda Kanunun 40 ıncı madde-

sinin birinci fıkrasının (l) bendi gereği işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç du-

yurusunda bulunulur.

b) Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecileri

tarafından işlenmesi halinde;

1) İlk ihlalde ellidörtbinbeşyüzellibeş Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzkırkbeş-

binbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında

idari para cezası uygulanır.

2) Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda yüzdokuzbinyüzon Türk

Lirasından az olmamak ve birmilyondoksanbirbinyüz Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık

gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

3) Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda ikiyüzonsekizbinikiyüzyirmi

Türk Lirasından az olmamak ve ikimilyonyüzseksenikibinikiyüz Türk Lirasını aşmamak kay-

dıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

c) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecileri

tarafından işlenmesi halinde beşbindörtyüzellibeş Türk Lirasında az olmamak ve beşyüzkırk-

beşbinbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri ora-

nında idari para cezası uygulanır. Tekerrür halinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler

Kanununu hükümleri uygulanır.

(4) İdari para cezalarına karşı dava açılmış olması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına

engel teşkil etmez.

(5) Gayri safi gelirin yüzde biri hesaplandığında elde edilen miktarın, Kanunda belir-

lenen alt sınırların altında kalması halinde Kanunda belirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde

kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para cezası olarak uygulanır.
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(6) İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında 5326 sayılı Kanu-

nunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği yeniden değerleme oranında artırılarak uygu-

lanır.

(7) Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması gibi ne-

denlerle gayri safi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari para cezası fiil için belirlenen alt

sınır üzerinden uygulanır.

Gayri safi gelirin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Gayri safi gelir aşağıda belirtilen usulde belirlenir:

a) Bilanço esasına göre defter tutanlar için; işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan

mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve

gelir tablosu hesaplarından, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve

mükerrer 257 nci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak ya-

pılan düzenlemelerle belirlenen “60. Brüt Satışlar” hesap grubundaki hesaplara kaydedilmesi

gereken tutarlardan “61. Satış İndirimleri” hesap grubundaki hesaplara kaydedilmesi gereken

tutarların düşülmesi sonucu kalan tutarı ifade eder.

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ile basit usule tabi mükellefler

için dönem içinde elde edilen hasılat ve diğer gelir kalemlerinin toplamıdır.

c) Serbest meslek kazanç defteri tutanlar için yıl içinde elde edilen gayrisafi hasılat top-

lamıdır.

ç) İş ortaklığı ve adi ortaklıklar için ortaklığın iş ve işlemleri için hazırlanan finansal

tablolarda yer alan ve faaliyet alanına göre bu maddede belirtilen tutar veya tutarlar toplamıdır.

Ortaklık iş ve işlemlerine ilişkin olarak ortaklık için 213 sayılı Kanunu hükümleri uyarınca

defter tutulmaması ve finansal tabloların hazırlanmaması durumlarında, ortaklığı oluşturan sa-

tıcı veya sağlayıcıların ortaklık kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri için kendi defterle-

rine kaydettikleri ve bu maddede belirtilen tutarları oluşturan değerler toplamıdır.

(2) Gayri safi gelirin belirlenmesinde idari para cezasına konu fiilin işlendiği yıldan

önceki yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan tutarlar dikkate alınır. Bu

tutarların tespitinin mümkün olmaması durumunda fiil tarihine en yakın dönem için verilen

gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerindeki tutarlar gayri safi gelirin belirlenmesinde esas

alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz

Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans,

lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay

emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şek-

linde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde,

aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi

“14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde,

aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı

maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020

tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmama-

sına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğru-

dan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto

varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu

platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belir-

lenmesidir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2018 30442
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/12/2019 30975
2- 14/10/2020 31274
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Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt
bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mu-
tabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci
maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter tekno-
lojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden da-
ğıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet
veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.
(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik

hizmet sunulamaz.
Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların

kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve
elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şe-
kilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama,
transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarım-
larına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ

İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2008 tarihli ve 27065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci mad-
desinin  birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “tasdik edilmiş imza sirkülerini veya” ibaresi
“tasdikli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Standardları Enstitüsü Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2008 27065
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversitelerarası Kurul

bünyesinde Doçentlik Komisyonu kurulur. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri

ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip yirmi bir üyeden oluşur. Komisyon üye-

leri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının komisyon üye tamsayısının en az iki katı kadar öne-

receği aday arasından, Üniversitelerarası Kurul tarafından iki yıllığına seçilir. Görev süresi

biten üye Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile bir defa olmak üzere yeniden iki

yıl süre ile görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple üst üste üç toplantıya katılmayan veya bir

yıl içinde en az beş kez toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer ve durum

kendisine bildirilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, Üniversitelerarası Kurul Yönetim

Kurulu tarafından yeni üye seçilir. Seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini ta-

mamlar. Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşa-

cak alt komisyonlar kurulabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına

Dair Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim sürelerine ilişkin diğer hükümler

EK MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 16 ncı maddenin ikinci fıkra-

sında yer alan yükseköğretim kurumlarında geçirilecek eğitim süresi; ülkemizin öncelikleri,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2018 30392
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 7/9/2019 30881
2- 12/6/2020 31153
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protokolün yapıldığı ülke ile yapılan uluslararası anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunun

uluslararasılaşma stratejileri çerçevesinde, sadece yabancı öğrenciler için olmak üzere en az

bir yılın ülkemizdeki yükseköğretim kurumunda geçirilmesi şartıyla Yükseköğretim Yürütme

Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KIRSAL KALKINMA

VE SOSYAL ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kırsal Kalkınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kırsal Kal-

kınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-

rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve

esaslara 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) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kırsal Kalkınma ve Sosyal Or-

mancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) SEM: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/10/2016 29849
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d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkenin genel kalkınma hedefleri ve kalkınma planlarını dikkate alarak, kırsal kal-

kınma çalışmalarına yön verecek temel politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalara katkı

vermek.

b) Orman köylerinin kalkınma önceliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yap-

mak.

c) Sosyal ormancılık uygulama modellerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yap-

mak.

ç) İlgili mevzuat çerçevesinde, örnek kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık plan ve pro-

jeleri hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde bu uygulamaları kamu ya da sivil toplum kuru-

luşları ile birlikte yapmak.

d) Kırsal üretim sisteminin belirlenmesine ve tanımlanmasına yönelik çalışmalar yap-

mak.

e) Tarımsal ormancılık (Agroforestry) üretim tekniğinin geliştirilmesine yönelik araş-

tırmalar yapmak ve bunları demonstrasyon mahiyetindeki örnek uygulamalar ile kırsal yerleşim

birimlerinde yaygınlaştırması için çalışmalar yapmak.

f) Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin kırsal kalkınma politikalarının belirlen-

mesine yönelik araştırmalar yapmak.

g) Ülkede kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık konularında faaliyet gösteren kişi ve

kurumlar ile karşılıklı haberleşme ve bilgi ağı kurmak.

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde, yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşların araştırma,

inceleme, bilimsel görüş, iş değerlendirmesi ve organizasyonu, bilirkişilik hizmetleri, çeşitli

plan, proje ve benzeri taleplerini karşılamak.

h) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri ulusal ve uluslararası bi-

limsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

ı) Kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık alanında SEM ile uzman personel yetiştirmek

için kısa ve uzun süreli seminer ve kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili ser-

tifikalar vermek.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık ile ilgili ulusal ve

uluslararası bilimsel kuruluşlarla üyelik dâhil iş birliğinde bulunmak.

j) Araştırma, uygulama ve yayın yapmak.

k) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma merkezleri ile bilimsel ve teknik bilgi de-

ğişimini sağlamak.

l) Merkezin amaçlarına ilgili mevzuata uygun diğer çalışmalar yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-

dürün görev süresi dolmadan görevinden ayrılması durumunda, aynı usul ile yeni Müdür gö-

revlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere kadrolu öğretim elemanları

arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği müdür yardımcısı yerine

vekâlet eder. Müdürün, altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda,

Rektör tarafından yerine aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin amaçları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla iletişim

kurmak ve birlikte çalışmalar yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre sunmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına taraflarla görüşmeler yapmak,

projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler ve pro-

tokoller yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önereceği Üniversitede görevli

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiyle birlikte toplam beş

üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu salt ço-

ğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yö-

netim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üye-

nin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini, stratejik hedeflerini, öncelikli çalış-

ma konularını planlamak ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak.

16 Nisan 2021 – Sayı : 31456                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri

ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt

olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az üç yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda ta-

mamlanır. Üçüncü yarıyıl sonunda mezun olmak isteyen öğrencilerin kayıtlı olduğu programın

öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlaması, tezde

en az bir dönem süre geçirmesi ve toplamda 120 AKTS kredinin sağlanması durumunda me-

zuniyetleri yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için de yüksek lisans tezi 60 AKTS olarak ka-

bul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/9/2018 30544
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/20)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Sardoğan Endüstri ve Ticaret –

Mehmet Sardoğan ve RSA Tesisat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üre-

ticiler Boğaziçi Kaynaklı Boru Bağlantı Parçaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Kare Endüstri Mamul-

leri San. ve Tic. Ltd. Şti., Yazıcı İnşaat Endüstri Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Hak-Pi

Gemi Yan Sanayi Tic. Ltd. Şti., Uğur Teknik Endüstriyel Yapı Malzemeleri İmalat San. Tic.

A.Ş., Tombaksan Isı San. Tic. Ltd. Şti. ve Kardeşler Torna-Hüseyin Gülel tarafından destekle-

nen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11,

7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “de-

mir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge

karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan so-

ruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
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ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün 7307.91.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “flanş-

lar”, 7307.93.11.00.11 GTİP altında kayıtlı “dirsekler”, 7307.93.11.00.12 GTİP altında kayıtlı

“kavisler” ve 7307.93.19.00.00 GTİP altında kayıtlı “diğerleri”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-

ğildir.

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak

değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan başvuru sahibi yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci

maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır. Bu kap-

samda, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/2) ile ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00,

7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı “demir veya

çelikten belirli boru bağlantı parçaları”nın ithalinde 663 ABD doları/ton tutarında dampinge

karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce yerli üreticiler

tarafından yapılan başvuru üzerine açılan NGGS, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) ile

sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturma sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynen uy-

gulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 24/7/2020

tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/15) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili

ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir

başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
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(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, başvuruda ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı

önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden

meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve

delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-

lunun kararı ile ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “flanşlar”,

7307.93.11.00.11 GTİP altında kayıtlı “dirsekler”, 7307.93.11.00.12 GTİP altında kayıtlı “ka-

visler” ve 7307.93.19.00.00 GTİP altında kayıtlı “diğerleri” ürününe yönelik olarak Yönetme-

liğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde

yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-

tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa

ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,

ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki

üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak 12 nci mad-

dede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle

kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen

üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin

bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.
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(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,

soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet

sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-

ruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan

KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-

resine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS e-posta adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate

alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-

numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks

numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-

teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
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olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.

Süreler

MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili

taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin

birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar, görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-

hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı

olarak sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri

önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/21)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş. tara-

fından gerçekleştirilen, Ufuk Metal San. ve Tic. Ltd. Şti., Arma Metal Dış Tic. Ltd. Şti. ve Taç

Mutfak Eşya Amb. İnş. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhu-

riyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik

pozisyonu altında yer alan “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” ürününe

yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme

soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

f) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 7010.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “yalnızca

camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” tanımlı ürünlerdir.

(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında

yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Uğurlu
Oto Cam San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca
yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili
bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/22) ile ÇHC menşeli “yal-
nızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” için 0,91 ABD doları/kg tutarında dampinge
karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde
23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile uzatılmıştır. Aynı Tebliğ kapsamında ayrıca,
bahse konu ürünün Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarında, Endonezya için 0,14 ABD
doları/kg ile 0,50 ABD doları/kg arasında değişen tutarlarda; Hong Kong için ise 0,91 ABD
doları/kg tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen önlemlerin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde
17/4/2016 tarihli ve 29687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/10) ile uzatılmıştır.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 24/7/2020

tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/15) ile ÇHC, Endonezya ve Hong Kong menşeli mevcut ön-
lemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticisinin mevzuatta öngörülen sürelerde
yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyu-
rulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak
bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC, Endonezya ve Hong Kong menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yö-
netmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-
sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
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İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,

ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki

üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci mad-

dede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle

kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üre-

tici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda be-

lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-

manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,

soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet

sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-

ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarının sunulması

MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan

KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-

resine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS e-posta adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate

alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-

numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks

numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-

teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.
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(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.

Süreler

MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili

taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin bi-

rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-

hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-

nabilir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.

Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz

şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-

lir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri

önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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DANIŞTAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Nurdağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3288 
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Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3318 

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

S. 
NO 

ESAS NO 
KARAR 

NO 
KARAR 
TARİHİ 

SANIK ADI  
SOYADI 

BABA 
ADI 

DOĞUM YERİ-
TARİHİ 

SUÇ CEZASI 

1 2019/82 2020/506 03.11.2020 
RAMİS 
KOYUN 

SEFER 
AKKUŞ  

03.04.1980 

5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 
179/2.maddesi 
uyarınca; Trafik 
Güvenliğini Tehlikeye 
Sokma 

6.750,00 TL 
Adli Para 
Cezası  

(8 Eşit Taksit) 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği 
ve yapılan araştırmada açık adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. 
maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı Yasanın 
31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 
yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 
 3282 

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

S. 
NO 

ESAS NO 
KARAR 

NO 
KARAR 
TARİHİ 

SANIK ADI 
SOYADI 

BABA 
ADI 

DOĞUM YERİ-
TARİHİ 

SUÇ CEZASI 

1 2019/473 2020/433 13.10.2020 
AZİZ 

BEZMEZ 
ERCAN 

BERLİN 
26/01/1982 

5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 
191/1.maddesi 
uyarınca; Kullanmak 
İçin Uyuşturucu veya 
Uyarıcı Madde Satın 
Almak, Kabul Etmek, 
Bulundurmak ve 
Kullanmak 

Hükmün 
Açıklanmasının 
Geri Bırakılması 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği 
ve yapılan araştırmada açık adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. 
maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı Yasanın 
31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 
yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 
 3281 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3342 

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

 
 3343 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3355 

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

 
 3356 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 3370 

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

 
 3333 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2021 – Sayı : 31456 

 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3404 

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

 
 3405 

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

 
 3406 
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3367 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3154 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3160 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3309 

—— • —— 
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3403 

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

 
 3413 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

250 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 250 

adet tarayıcı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 27/04/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3395/1-1 
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1000 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1000 

adet Dizüstü Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde 

belirtilen markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesine, teknik şartnamesinde belirtilen markalarından birine ve ihale 

dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten 

yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 29/04/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

teknik şartnamesinde belirtilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3374/1-1 
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AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONUNUN 5 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ 
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda tapu bilgileri, yeri, muhammen bedeli, şartname bedeli, 

geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın 
şartnamesinde belirtilen esaslara göre 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İl/İlçe : Kütahya/Merkez İhale Gün ve Saati 
: 29/04/2021 

14:00 - Perşembe 

Tapu 

Bilgileri 
: 223 ada, 42 parsel 

İhalenin Yapılacağı 

Yer 

: Kütahya İl Özel İdare 

Toplantı Salonu Taşınmazın 

Açık Adresi 

: Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No:85 

KÜTAHYA 

Muhammen 

Bedel 

: 3.500.000,00 TL + 

100.000,00 TL+KDV/Aylık 

(1.200.000,00 TL+KDV/Yıllık) 

Geçici Teminat : 285.000,00 TL 

Şartname Bedeli : 600,00 TL 

Açıklama 
: Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu. 3.500.000,00 TL nakit bedel üzerine yıllık kira bedeli üzerinden 

artırım yapılacaktır. 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Genel Belgeler (Tüm katılımcılarca temin edilecek) 
1 - Geçici teminat mektubu/dekontu ve şartname bedeli dekontu. 
a) Geçici teminat bedeli Banka Teminat Mektubu olarak verilecek ise; Maliye Bakanlığınca 

belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır. 
b) Geçici teminat bedeli nakit olarak yatırılacak ise ve şartname bedeli; Geçici teminat 

bedelinin ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat 
Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya 
T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu 
hesabına yatırılacaktır). 

2 - 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde tanımlanmış 
ve EPDK tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına sahip Akaryakıt Dağıtım Şirketi lisansı. 

3 - İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden/Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmış her 
sayfası imzalanmış şartname. 

4 - Kiralanan taşınmazın görülüp incelendiğine dair belge/dilekçe. 
Özel Belgeler (Katılım şekline göre temin edilecek) 
1 - İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde; 
a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, 
ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik 
edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını 
gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir, 

2 - Ortaklık Olması Halinde; 
a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu 

belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli 
vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını 
ibraz etmesi. 
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3 - İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; 

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin 

Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette 

bulunduklarına dair belgenin ibrazı, 

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul 

kiralanması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı. 

c) Yetki belgesi. 

4 - İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 29/04/2021 Perşembe günü 

saat 12:30’ a kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen 

dosyalar işleme alınmayacak ve gerçek kişi/tüzel kişi ihaleye katılamayacaktır. 

5 - Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ücretinin 1/b’ de yer alan banka hesap 

numaralarına yatırıldığına dair banka dekontu mukabilinde alınabilir. 

6 - Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

 3363/1-1 

—— • —— 
94.996 ADET HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

94.996 adet hurda beton travers açık ihale yöntemi ile satışı yapılacaktır. 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 457 5354-0322 453 1195 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2-İhale konusu malın adı ve miktarı: 6.Bölge Mıntıkasında bulunan 94.996 Adet Hurda 

beton travers, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile nakliye ve her türlü giderleri alıcıya ait olmak 

üzere, metal bağlantı malzemelerinin sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmek ve herhangi bir atık 

malzeme bırakılmamak kaydıyla Açık İhale Yöntemi satışı yapılacaktır. 

3-Yukarıda belirtilen satışımız, Açık İhale yöntemi ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4-Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

Başkanlığına, 06/05/2021 Saat: 10.00’a kadar verilmiş veya Pey sürebilecek yetkilinin katılması 

şarttır. 

5-İhale dokümanı TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 

6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosundan KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı 

Yasalara tabi değildir. 

 3393/1-1 
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BANT MAKARALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: BANT MAKARALARI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021 / 218038 

Dosya no : 2122046 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bant makaraları - 7 kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 gündür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 10/05/2021 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; 4. ve 5. kalem malzemeler ile 6. ve 7. kalem 

malzemeler iki ayrı grup olarak toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir. Bu kalemler 

dışındaki malzemeler en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10/05/2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3365/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3492/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3492/2/1-1 
 



16 Nisan 2021 – Sayı : 31456 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3492/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3493/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3493/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3491/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3491/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3513/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3514/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3515/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3516/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3517/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3518/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3507/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3376/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3377/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İletişim Fakültesi bünyesine 
çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / 
Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / 
Program / 

Anabilim Dalı 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Uzmanlık Alanı 

İletişim Fakültesi 
Dijital Oyun 

Tasarımı 
1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği; Yazılım 
Mühendisliği; Bilgisayar Bilimleri; 
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik; Enformatik

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 3375/1-1 
—— • —— 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

10 Nisan 2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
akademik personel alımı ilan satırları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.  

AKADEMİK 
BİRİM 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ÖZEL ŞARTLAR 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

(İngilizce) 
1 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi ya da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
alanlarından birinde Doktora yapmış olmak. 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

(İngilizce) 
1 

Araştırma 
Görevlisi 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi ya da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli 
yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak. 

 3522/1-1 
—— • —— 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımızda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pandemi koşulları nedeniyle, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Özel Hukuk 
Bölümü, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1 Kadro 
İlanımızın Başvuru Yeri/İletişim Adresi bilgisi “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, 
Adres: Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu Üzeri, 34158 Bakırköy/İstanbul, Tel.: (0212) 498 41 41” 
olarak değiştirilmiştir. 

İlgililere Duyurulur. 3115/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar 
tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), 
yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için 
denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve 
yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK 
formatlı), yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora 
belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli 
fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili Fakülte 
Dekanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı

Açıklama 

Mühendislik 
Elektrik-

Elektronik 
Mühendisliği 

Doçent 1 
Doçent unvanını Elektrik-
Elektronik Mühendisliği bilim 
alanında almış olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Doçent 1 

Doçent unvanını Yerel 
Yönetimler, Kent ve Çevre 
Politikaları bilim alanında almış 
olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Beslenme ve 
Diyetetik alanında yapmış olmak. 

 3260/1-1 
—— • —— 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

13 Nisan 2021 tarihli ve 31453 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
2021210 ve 2021219 nolu ilanımız aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. İlgililere ilanen duyurulur. 
İLAN 

NO 
BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI 
UNVANI ADEDİ İLAN ÖZEL ŞARTI 

2021210 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Kimya 

Anorganik 

Kimya 
Doçent 1 

Anorganik kimya bilim dalında doktora yapmış 

olmak. Doçentliğini kimya bilim dalında almış 

olmak. Fosfor azot kimyası üzerine çalışmaları 

olmak. 

2021219 
Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Meslek 

Bilimleri 

Farmasötik 

Kimya 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktorasını Farmasötik Kimya alanında yapmış 

olmak. Karbonik anhidraz enzim inhibisyonu 

üzerine çalışması olmak. 

 3474/1-1 



16 Nisan 2021 – Sayı : 31456 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen 
koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 
Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 16.04.2021 
Son Başvuru Tarihi : 30.04.2021 

Akademik 

Birim Adı 

Bölüm / 

Program Adı ve Eğitim 

Dili 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, Bilgisayar 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Profesör 3 

Lisans, Doktora Öğrenimini ve Doçentlik 

Unvanını “Bilgisayar Mühendisliği” Alanında 

Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık 

Bulunan Profesörlük Kadrosu ile İlgili Bilim 

Alanında Çalışmış Olmak, Bilgisayar 

Mühendisliği Bilim Alanında Bilimsel 

Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, Bilgisayar 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doçent 3 

Lisans, Doktora Öğrenimini ve Doçentlik 

Unvanını “Bilgisayar Mühendisliği” Alanında 

Almış Olmak, Bilgisayar Mühendisliği 

Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları 

Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, Bilgisayar 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 

Lisans ve Doktora Öğrenimini “Bilgisayar 

Mühendisliği” Alanında Tamamlamış Olmak. 

“Bilgisayar Mühendisliği” Alanında Bilimsel 

Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Profesör 3 

Lisans ve Doktora Öğrenimini “Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik 

Mühendisliği” veya “Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği” Alanlarından 

Birinde Tamamlamış olmak. Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği Alanında Doçentlik 

Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl 

Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu 

İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, 

“Kontrol Teorisi ve Uygulamaları” veya 

“Bilgi ve Kodlama Teorisi” veya “MEMS ve 

Mikrosistem Teknolojileri” Alanlarından 

Birinde Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları 

Olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doçent 3 

Lisans ve Doktora Öğrenimini “Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik 

Mühendisliği” veya “Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği” Alanlarından 

Birinde ve Doçentliğini “Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği” Alanında Tamamlamış Olmak. 

“Yapay Zeka” veya “Ağ Sistemleri” veya 

“Devreler ve Sistemler Teorisi “ Alanlarından 

Birinde Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları 

Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 

Lisans ve Doktora Öğrenimini “Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik 

Mühendisliği” veya “Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği” Alanlarından 

Birinde Tamamlamış Olmak. 

“Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten 

Teknolojileri” veya “Elektrik Enerjisi ve Güç 

Sistemleri” veya “Gömülü Sistemler” 

Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları ve 

Yayınları Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü, İnşaat 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Profesör 3 

İnşaat Mühendisliği Alanında Doçentlik 

Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl 

Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle 

İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, Yapı 

Mühendisliği veya Su (Hidrolik) Mühendisliği 

veya Geoteknik (Zemin) Mühendisliği veya 

Ulaştırma Mühendisliği veya Yapı İşletmesi 

Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları ve 

SCI/SCI-E Kapsamındaki Dergilerde 

Yayınları Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü, İnşaat 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doçent 3 

Doçentliğini “İnşaat Mühendisliği” Alanında 

Almış Olmak, Yapı Mühendisliği veya Su 

(Hidrolik) Mühendisliği veya Geoteknik 

(Zemin) Mühendisliği veya Yapı Malzemesi 

Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları ve 

SCI/SCI-E Kapsamındaki Dergilerde 

Yayınları Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü, İnşaat 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 

Doktora Öğrenimini “İnşaat Mühendisliği” 

Alanında Tamamlamış Olmak, Yapı 

Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği veya 

Su (Hidrolik) Mühendisliği veya Geoteknik 

(Zemin) Mühendisliği veya Ulaştırma 

Mühendisliği veya Yapı İşletmesi veya Yapı 

Malzemesi Alanlarından Birinde Bilimsel 

Çalışmaları ve SCI/SCI-E Kapsamındaki 

Dergilerde Yayınları Olmak. 
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Genel Şartlar 

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 

4. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması, 

5. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 

Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 

1. Adayların, Rektörlüğe hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan 

ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait 

bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında 

bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları 

kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek 

belirtmeleri gerekmektedir. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge, 

5. Resmi kuruma hitaben “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir e-

Devletten alınacak belge, 

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya e-

Devletten alınan belgeler, 

7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 80 

puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 

kabul edilen sınav sonuç belgesi, 

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 

dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

başvuruları için ise 4 adet olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta 

yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir. 

Evrak Teslim Adresi : T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu 

üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 

İletişim Telefon Numarası : (0212) 498 41 41 

 3171/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde 

belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 

Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 16.04.2021 

Son Başvuru Tarihi : 30.04.2021 

Akademik Birim 

Adı 

Bölüm /  

Anabilim Dalı / 

Program Adı ve 

Eğitim Dili 

Kadro Unvanı 
Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, 

Beslenme ve 

Diyetetik Programı 

(Türkçe) 

Profesör 1 

“Beslenme ve Diyetetik” Alanında 

Doçentlik Unvanını Aldıktan 

Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık 

Bulunan Profesörlük Kadrosu İle 

İlgili Bilim Alanında Çalışmış 

Olmak. “Beslenme ve Diyetetik” 

Alanında Bilimsel Çalışmaları ve 

Yayınları Olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, 

Beslenme ve 

Diyetetik Programı 

(Türkçe) 

Doçent 1 

Doçentliğini “Beslenme ve 

Diyetetik” Alanında Almış Olmak. 

“Beslenme ve Diyetetik” Alanında 

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları 

Olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, 

Beslenme ve 

Diyetetik Programı 

(Türkçe) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora Öğrenimini “Beslenme ve 

Diyetetik, Gastroenteroloji (Tıp), 

Endokrinoloji ve Metabolizma 

(Tıp), Tıbbi Biyokimya, Tıbbi 

Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik veya Gıda Mühendisliği 

(Besin Hijyeni ve Teknolojisi) 

Alanlarından Birinde Tamamlamış 

Olmak. Aynı Alanlardan Birinde 

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları 

Olmak. 



16 Nisan 2021 – Sayı : 31456 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Genel Şartlar 

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 

4. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 

Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro 

unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) 

bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve 

iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği 

belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge, 

5. Resmi kuruma hitaben “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir e-

Devletten alınacak barkotlu belge, 

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya e-

Devletten alınacak barkotlu belgeler, 

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 

dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular 

için ise 4 adet olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile 

iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir. 

Evrak Teslim Adresi: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri 

Bakırköy 34158 İstanbul 

İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41 

 3341/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 

30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır. 

İlan Tarihi : 16.04.2021 
Son Başvuru Tarihi : 30.04.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.05.2021 
Sınav Tarihi : 18.05.2021 
Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 21.05.2021 
A- GENEL ŞARTLAR 
1- a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
b) ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı 

talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak 
kabul edilir. 

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 
türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına 
başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da 
ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan 
türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan 
programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda 
herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma 
görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun 
oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen 
bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim 
üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans 
programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü 
veya mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun 
oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden) 

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web 
sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.) 

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
4- Tecrübe şartı istenen ilanlar için; adayların başvuru evraklarına ilanda istenilen alanda 

çalıştığını belgelemesi gerekir. (Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas 
alınacaktır.) 

5- İlanda belirtilen şartları taşımak. 
6- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo= 
28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

B- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER 
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular 

kısmında yer almaktadır) 
2- Özgeçmiş 
3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 
4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet 

Belgesi Fotokopisi 
5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi 
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6- ALES Belgesi 
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş) 
9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin) 
10- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) 
11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin) 
NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik 

imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları 
yapılmayacaktır. 

Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Birden fazla 
kadroya müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

NOT: Adaylar başvurularını “Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) 
içerisinde yer alan EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta 
yoluyla yapabilirler. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının 
eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz 
etmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR. 

e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir. 
ÖNEMLİ NOT: 1- İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz web 

sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web sayfasında yapılacak olan tüm duyurular 
adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) 

2- Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilan iptali yapılabilir. 
Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük 

Binası Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Talas/KAYSERİ Tel: 0352 432 38 38- 10606/10614 
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde 

yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir. 

İLAN 
NO 

BİRİMİ 
BÖL/ABD/ 

ASD/PROG 
UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 
Yahyalı 
Meslek 

Yüksekokulu 

Alternatif Enerji 
Kaynakları 
Teknolojisi 

Öğretim 
Görevlisi 

5 1 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans 
Mezunu Olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans 
Yapmış Olmak. 

1002 
Yahyalı 
Meslek 

Yüksekokulu 

Alternatif Enerji 
Kaynakları 
Teknolojisi 

Öğretim 
Görevlisi 

5 1 

Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu 
Olmak. Makine Mühendisliği Enerji Bilim 
Dalında veya Makine Eğitimi Ana Bilim 
Dalında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 
Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında 
En Az Bir Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip 
Olmak. 

1003 
Yahyalı 
Meslek 

Yüksekokulu 

Alternatif Enerji 
Kaynakları 
Teknolojisi 

Öğretim 
Görevlisi 

5 1 

Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu 
Olmak. Makine Mühendisliği Enerji Bilim 
Dalında veya Biyosistem Mühendisliği Ana 
Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış 
Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında En Az 
Bir Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.. 

 3446/1-1 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda çalıştırılmak üzere 4857 

sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ANKARA’ da 
çalıştırılmak üzere kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması 
sebebiyle bir (1) kadın ve bir (1) erkek olmak üzere toplam 2 adet Güvenlik Görevlisi alanında 
sürekli işçi alımı yapılacaktır. 

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, 

Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış 
olmak, 

3) Kadınlarda 160 cm, erkeklerde 170 cm’ den kısa boylu olmamak, 
4) En az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) olmak, 
5) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, 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, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 

• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 
olmamak. 

• Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 

• Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

6) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış 
ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik belgesine sahip olmak, 
(Kuradan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin 
dolmamış olması gerekir.) 

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
8) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak. 
9) Adayların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilan edilen işgücü taleplerinde 

belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları 
gerekmektedir. 

10) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük 
aylığı almamaları gerekmektedir. 

11) Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci 
yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir. 
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12) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların 
iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir. 

13) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve 
işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

14) Görevini özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık 
problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı Kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz 
olmak. 

15) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir. 
16) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi meslek kolunun 

gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir. 
17) Bu ilanda, 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği işin niteliğine 

ilişkin sebeplerin zorunlu kıldığı durumlar kapsamında Kurumumuza gelen kadın ziyaretçilerin 
kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle cinsiyet ayrımına gidilmiştir. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 16/04/2021–20/04/2021 

tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 
III. KURA ÖNCESİ BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
1) Kurum tarafından başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler, Kurumumuz 

(www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır. 
2) Kura çekiminden önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listede 

yer alan adayların başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler 3/05/2021 – 7/05/2021 
tarihleri arasında Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak. No: 4 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna elden teslim edilecektir. Teslim 
tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden 
duyurulacaktır. 

3) Durumunu belgelemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkartılacaktır. 
4) Adaylar, kura listesinin açıklanmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde Kurumumuza 

yazılı olarak itiraz edebilir. 
IV. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI 
1) Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların kura çekimi (kadın ve erkek 

adaylar için ayrı ayrı gerçekleştirilmek üzere) noter huzurunda İnsan Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 10/06/2021 tarihinde yapılacak olup, kura çekim yeri ve 
saati Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır. Kura tarihi ile ilgili 
değişiklik yapılması durumunda Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden ayrıca duyuru 
yapılacaktır. 

2) COVİD-19 pandemisi sebebiyle HES kodu ile Kurumumuza gelen ilk 20 aday kura 
çekimini izleyebilecektir. 

3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının dört (4) katı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday (kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı belirlenmek üzere) belirlenecektir. 
Belirlenen adaylar Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

4) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav 
yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle 
açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe 
başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 
kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 
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5) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 
5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı 
listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının dört (4) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 
belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

V. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet 
sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru 
yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir. 

VI. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için 

aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kuruluna teslim edeceklerdir. Teslim 
edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai 
listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet 
sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş 
oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda 
başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. 

3) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz 
(www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 

beş (5) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna 
ulaştıktan sonra beş (5) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine 
iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan 
dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
(Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır.) 

VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. 
Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik 
görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye 
gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık 
raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını 
belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben iki (2) iş günü içerisinde 
göreve başlamaları sağlanacaktır. 

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, 
belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden 
atama yapılacaktır. 

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlanen duyurulur. 3220/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. 

maddesinin (b) bendine göre 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas 

alınmak suretiyle Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden 

karşılamak üzere; 1 (bir) Sözleşmeli Personel (Destek Personeli) alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER 

DESTEK PERSONELİ 

(Park Bahçeler) 
1 

- Önlisans mezunu olmak.  

- Park, Bahçe Bakımı alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli 

olmak. (Park, Bahçe Bakımında çalıştığını belgelendirmek.)  

- 2020 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 

GENEL ŞARTLAR: 

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) T.C. Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

e)  Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 

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

olmak. 

3 - 2020 KPSS (B) grubu sınavından; Önlisans mezunu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. 

Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı 

büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

4 - 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet 

sözleşmesine 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 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

5 - Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak. 

6 - Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması 

halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir. 
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BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai 

bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Evrak Kayıt Birimine 

şahsen/posta ile yapılacaktır. 

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını 

korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü 

yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan 

başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde 

yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. (Postadaki 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

NOT: Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacaktır. Başvuru süresi sonunda 

başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir. 

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Mevlana 

Mahallesi Kümeevler No: 5   38280 Talas / KAYSERİ 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kayseri.edu.tr 

adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl 

kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 

yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak 

sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare 

tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin 

edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

NOT: Gerekli görüldüğü taktirde ilan sürecinin her aşamasında ilan Rektörlüğümüzce 

iptal edilebilecektir. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1 - Öğrenim Belgesi fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir) 

2 - Önlisans mezunu 2020 KPSSP93 (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet 

çıktısı) 

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı 

kabul edilecektir) 

5 -Adli Sicil Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir) 

6 - Fotoğraf (1) adet 

7 - Mesleki tecrübe belgesi 

8 - Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 

 3366/1-1 
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 16.04.2021 

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.05.2021 

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 

nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve 

bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye 

bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. 

Hava Ulaştırma Fakültesi Araştırma Görevlileri için en az 80 başarı notu almış olmaları 

gerekmektedir. 

Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümünde İngilizce derslerini vermek üzere ilana 

çıkılan Öğretim Görevlisi kadroları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya 

eşdeğeri bir sınavdan 90 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. (18.01.2016 tarihli 

THKÜ 1 nolu Senato kararı ile dil sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.) 

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 

olması gerekmektedir. (Yabancı Diller Bölümü için, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce 

yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını 

tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.) 

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi 

gereklidir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe 

2) Özgeçmiş ve Yayın listesi 

3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf 

4) Doçent ve Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi 

5) Doçent ve Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha 

önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

6) EK-1 formunun doldurulmuş hali 

7) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek 

Lisans ve Doktora belgesi), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu 

kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı) 

8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler ve Doktor Öğretim 

Üyeleri için 4 adet CD, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek). 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ 

BELGELER 

1) Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılacak Türk Hava 

Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu, 

2) Onaylı nüfus cüzdan örneği 

3) Özgeçmiş, Onaylı lisans diploması, Onaylı yüksek lisans diploması veya devam ediyor 

ise öğrenci belgesi, Onaylı transkript 

4) Belirtilen deneyim şartını gösteren onaylı belgeler 

5) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge 

NOTLAR 

1- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, 

posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate 

alınmayacaktır. 

2- İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü 

Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11   06790 Etimesgut/ANKARA  

Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60 

Fakülte/MYO Bölüm Adet Unvan Açıklama 

Havacılık 

ve 

Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Uzay 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Prof. Dr. 

- Fizik alanında doktora yapmış ve yine fizik 

alanında doçentliğini almış olmak, 

- Gravitasyon ve yörünge mekaniği 

konularında çalışmaları olmak, 

- SCI-Expanded indeksli dergilerde 

yayınlanmış doçentlik sonrası yayınları 

olmak, 

-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders 

verebiliyor olmak. 

 

İşletme 

Fakültesi 

Lojistik 

Yönetimi 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

-Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora 

derecelerinin en az birini Endüstri 

Mühendisliği veya Lojistik alanlarından 

birinden almış olmak. 

-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders 

verebiliyor olmak. 

-Lojistik / Tedarik Zinciri alanında çalışmaları 

olmak. 
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İşletme 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

-Doktora derecesini Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Bilişim Sistemleri, İstatistik ve 

Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim 

Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar 

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanlarından 

birinden almış olmak. 

-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders 

verebiliyor olmak. 

Havacılık 

Yönetimi 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

-Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora 

derecelerinin en az birini Havacılık 

İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi veya 

İşletme alanlarından birinden almış olmak. 

-Havacılık alanında bilimsel çalışmaları 

olmak. 

-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders 

verebiliyor olmak. 

-Tercihen Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü’nden alanı ile ilgili konularda 

sertifika sahibi olmak veya tercihen alanında 

en az 2 dönem lisans düzeyinde ders vermiş 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Doçent 

-Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini 

endüstri mühendisliği alanında almış olmak, 

-Tesis tasarımı ve mühendislik ekonomisi 

konularında ders deneyimi bulunmak, 

-Endüstri mühendisliği alanında yayınlanmış 

SCI/SCI-E yayını bulunmak, 

-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders 

verebiliyor olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

-Doktora derecesini Elektrik ve Bilgisayar 

Mühendisliği alanında yapmış olmak, 

-Kablosuz iletişim ağları konusunda 

çalışmaları olmak, 

-SCI-E kapsamında dergi makaleleri 

yayınlamış olmak, 

-Yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik uyarınca İngilizce ders 

verebiliyor olmak. 

Hava Ulaştırma 

Fakültesi 

Pilotaj 

(İngilizce) 
1 

Araştırma 

Görevlisi 

- Makine mühendisliği bölümü mezunu olmak 

- Akışkanlar Mekaniği konusunda master 

yapıyor olmak. 

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik uyarınca İngilizce ders 

verebiliyor olmak 

Ankara 

Havacılık 

Meslek 

Yüksekokulu 

Uçak 

Teknolojisi 

Programı 

1 
Öğretim 

Görevlisi 

-Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Bakım 

Onarım veya Uçak Elektrik Elektronik 

alanlarında Lisans derecesine sahip olmak, 

-Sivil Havacılık Ana bilim dalında tezli 

yüksek lisans derecesine sahip olmak, 

tercihen Havacılık Elektrik Elektronik Ana 

bilim dalında doktora yapıyor olmak, 

-Hava araçları konusunda en az 1 yıl aktif 

bakım deneyimine sahip olmak, 

Rektörlük 

(Yabancı Diller Bölümü) 
3 

Öğretim 

Görevlisi 

-Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık 

ve İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden mezun 

olmak ve en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren programlardan 

mezun olmak. 

-Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip 

olmak ve/ veya İngilizce Öğretmenliği (Tezli) 

Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak 

(İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hariç) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair

Yönetmelik
–– Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına

Dair Yönetmelik
–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik
–– Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak

Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kırsal Kalkınma ve Sosyal
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/21)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10146, 10147,

10148, 10149, 10152 ve 10153 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2018/34064 Başvuru Numaralı

Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar

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


