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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik ener-

jisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde
kullanılan aksamlara uygulanacak yerli katkı fiyatlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesine
ve 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aksam: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde ve Ek-2’sinde belirtilen teçhizatı,
b) Aksam/bütünleştirici parça imalatçısı: Serbest bölgeler dâhil Türkiye Cumhuriyeti

sınırları içerisinde kurulu ve sanayi sicil belgesindeki “üretim konusu” içeriğinde yer alan ak-
samı/bütünleştirici parçayı imal eden sanayi işletmelerini,

c) Ana kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans
başvurusunda tercih edilen kaynağı,

ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
d) Başvuru sahibi: YADF’den faydalanmak isteyen önlisans/lisans sahibi tüzel kişiyi,
e) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağ-

lanan tamamı yenilenebilir, birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan
tek bir elektrik üretim tesisini,

f) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde be-
lirtilen teçhizatı,
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g) Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi: Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm süre-
cinde diğer bir enerji kaynağından da faydalanılan tek bir elektrik üretim tesisini,

ğ) Elektrik üretim tesisi: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uya-
rınca kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisini,

h) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Kanun: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,
i) Kapasite artışı: Lisansa dercedilen mekanik kurulu güçteki artışı,
j) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Ka-

nununun 7/a maddesi uyarınca tebligata esas elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da
dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan elektronik postanın nitelikli
şeklini,

k) Sertifika uygunluk belgesi (SUB): TSE tarafından verilen, Yönetmeliğin Ek-1’inde
veya Ek-2’sinde belirtilen ilgili tesis türlerine göre düzenlenen aksamların/bütünleştirici par-
çaların, kapsamında bulunduğu standartlara veya kriterlere uygunluğunu gösteren belgeyi,

l) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
m) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu,
n) Yardımcı kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya li-

sans başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer
kaynak ya da kaynakları,

o) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Yönetme-
liği: 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği,

ö) Yerli aksam: Bu Yönetmeliğin Ek-1’i veya Ek-2’sinde belirtilen ilgili tesis türlerine
göre düzenlenen aksamlardan bu Yönetmelik hükümleri uyarınca YADF’den faydalanması uy-
gun görülen aksamı,

p) Yerli aksam destek fiyatı (YADF): Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen liste uya-
rınca her bir elektrik üretim tesisi için ABD Doları cent/kWh veya Ek-2’sinde belirtilen liste
uyarınca her bir elektrik üretim tesisi için Türk Lirası kuruş/kWh olarak hesaplanan fiyatı,

r) Yerli aksam tespit heyeti: YADF’den faydalanmak istenilen aksamın/bütünleştirici
parçanın imalat yerini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla
Bakanlık tarafından oluşturulan en az 2 kişilik heyeti,

s) Yerli katkı fiyatı (YKF): Ek-1’de belirtilen liste için 5346 sayılı Kanunun II sayılı
cetvelinde ABD Doları cent/kWh veya Ek-2’de belirtilen liste için 3453 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararında yer alan ilgili tesis türlerine göre Türk Lirası kuruş/kWh olarak düzenlenen yerli
katkı fiyatını,

ş) Yerli katkı oranı (YKO): 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre düzenlenen yerli malı belgesindeki oranı,

t) Yerli malı belgesi (YMB): Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen
ve ürünün yerli katkı oranının en az %51 olduğunu gösteren belgeyi

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar, elek-

trik piyasası ile ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
YADF Başvurusunun Yapılması ve Değerlendirilmesi

Yurt içi imalatın denetlenmesi
MADDE 4 – (1) YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim

tesislerinde kullanılacak aksamların/bütünleştirici parçaların planlanan imalat programları,
Ek-3’teki dilekçe formatı ile başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulur.

(2) YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesislerinde
kullanılacak aksamların/bütünleştirici parçaların imalat yerlerine ilişkin denetimler, başvuruya
esas tüm aksamlar/bütünleştirici parçalar için YADF’den faydalanmadan önce yerli aksam tes-
pit heyeti tarafından yapılabilir.
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(3) Yerli aksam tespit heyeti, gerek görmesi halinde aksamların/bütünleştirici parçaların
alt bileşenlerinin üretildiği imalatçıları da denetleyebilir.

(4) YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesisinde inşaat
ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan marka,
model/seri no ve cinsi bilgisi tespiti sonradan yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi
gereken aksamlar/bütünleştirici parçalar varsa, tesis inşa edilmeden veya montajı bitmeden ye-
rinde denetimi yapılmak üzere, bu durum başvuru sahibi tarafından Ek-3’teki dilekçe formatı
ile  Bakanlığa sunulur.

(5) Bakanlığın imalat süreçleri ile elektrik üretim tesislerinde inşaat ve/veya montaj ya-
pılması sırasında yerinde denetim yapamadığı durumlarda, ilgili aksamın/bütünleştirici parça-
nın kullanıldığı her bir üniteye, seri imalat olması durumunda en az bir üniteye ait olmak üzere;
marka, model/seri no ve cinsi bilgisini içerecek şekilde fotoğraf, video vb. araçlar yardımıyla
oluşturulan imalat ve elektrik üretim tesisi montaj sürecine ait rapor, başvuru sahibi tarafından
Bakanlığa sunulur. 

(6) YADF’den faydalanmakta olan başvuru sahibi modernizasyon, yenileme ve değişim
işlemlerinde aksamın/bütünleştirici parçanın imalat sürecini ve elektrik üretim tesisine monta-
jını başlangıç aşamasında Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru sahibi, il-
gili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kap-
samında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen
EPDK’ya bildirilir.

(7) Bakanlık veya yerli aksam tespit heyeti, başvuru ile ilgili olarak gerekli gördüğü
her türlü bilgi ve belgeyi aksam/bütünleştirici parça imalatçısından ve/veya başvuru sahibinden
talep edebilir. Bakanlığın veya yerli aksam tespit heyetinin talep ettiği bilgi ve belge başvuru
sahibi tarafından Bakanlığın bildirim ve/veya Ek-6’daki elektrik üretim tesisi yerinde denetim
tutanağı tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa sunulur. Aksi takdirde başvuru
sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönet-
meliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini te-
minen EPDK’ya bildirilir.

(8) Başvuru sahibi, talep edilen teknik ve idari tüm bilgi ve belge, gerekli personel,
araç, gereç, inceleme, test ve kontrol olanakları ile aksam/bütünleştirici parça imalatçısında ve
elektrik üretim tesisinde can, mal ve saha emniyetini ilgili mevzuata uygun olarak sağlamakla
yükümlüdür.

(9) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemler için bir başka
kurum/kuruluşu görevlendirebilir. Ancak, Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar söz ko-
nusu faaliyeti bir başka kurum/kuruluş aracılığıyla yaptıramaz.

Sertifika uygunluk belgesinin düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Aksama/bütünleştirici parçaya ait; TSE veya TS EN ISO/IEC 17065

“Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” standardına uygun
olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal
akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen uluslararası stan-
dartlara veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten tip sertifikası ve/veya
ürün sertifikası veya birim doğrulama sertifikası veya bileşen sertifikası, aksam/bütünleştirici
parça imalatçısı tarafından temin edilir.

(2) Aksama/bütünleştirici parçaya ait bu sertifikalar ile bu sertifikalara ilişkin muayene
ve deney raporları kapsamında bulunduğu standartlara veya kriterlere uygunluğu değerlendi-
rilmek üzere TSE’ye sunulur.

(3) TSE, sunulan ilgili sertifikaların uygunluğunu, standart kapsamını, geçerlilik süre-
sini, sertifikayı düzenleyen kurumun akreditasyon durumlarını değerlendirir ve değerlendirme
sonucunda uygun bulunanlar için Ek-4’te yer alan nihai SUB’u düzenler.

(4) Başvuru sahibi, Ek-1’de belirtilen aksamlar/bütünleştirici parçalar veya Ek-2’de be-
lirtilen aksamlara ilişkin TSE tarafından düzenlenen nihai SUB’u Bakanlığa başvuru esnasında
sunar.
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(5) Temel teknoloji veya tip yönünden ilk defa imalatı gerçekleştirilmiş olup; belge-
lendirme işlemlerine başlanmış ancak belgelendirme işlemleri tamamlanmamış aksamlar/bü-
tünleştirici parçalar için birinci fıkrada yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar  (tip
sertifikası ve/veya ürün sertifikası veya birim doğrulama sertifikası veya bileşen sertifikası)
temin edilinceye kadar başvuru sahibi, belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan
sertifikalardan tip sertifikası için; prototip belgesi, tasarım doğrulama sertifikası, tasarım esaslı
değerlendirme sertifikası, imalat uygunluk sertifikası, son değerlendirme sertifikası ve benzeri
sertifikalardan ve/veya belgelerden birini veya birkaçını, ürün sertifikası veya birim doğrulama
sertifikası veya bileşen sertifikası için; birinci fıkrada belirtilen kuruluşlardan aldığı belgelen-
dirmeye esas standardın kapsamında başvuru yaptığı ve incelemelerin başladığı ancak belge-
lendirme süreçlerinin devam ettiğine dair yazı ve belgelendirme sürecine ilişkin nihai belge-
lendirmeye esas olacak belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş onaylı inceleme ve/veya
test raporlarını, TSE’ye sunar. Bu kapsamda TSE tarafından düzenlenecek Ek-4’te yer alan ge-
çici SUB ile Ek-4/Lahika-1’deki taahhütname başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulur.
Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz,
YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri
ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(6) Beşinci fıkraya göre başvuru yaparak YADF’den faydalanmaya hak kazanan baş-
vuru sahibi geçici SUB’un düzenlenme tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde, birinci fık-
rada yer alan sertifikaları tamamlayıp TSE’ye yeniden müracaat ederek üçüncü fıkra kapsa-
mında TSE’den nihai SUB’u alır ve dördüncü fıkra kapsamında Bakanlığa sunar. Aksi takdirde
başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM
Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini
teminen EPDK’ya bildirilir.

Yerli malı belgesinin düzenlenmesi
MADDE 6 – (1) Ek-1’de belirtilen aksam/bütünleştirici parçalar için YMB düzenle-

nirken, tabloda belirtilen bütünleştirici parça tanımı dikkate alınmalıdır ve belgedeki YKO en
az % 51 olmalıdır. Ek-2’de belirtilen aksamlar için YMB düzenlenirken, tabloda belirtilen ak-
sam tanım/yapısı ve varsa YKO hesabındaki yerli girdi şartı ve diğer şartlar dikkate alınmalıdır
ve belgedeki YKO en az YMB YKO sutünunda belirtilen değerde olmalıdır. Ek-2’de verilen
tabloda YKO hesabındaki yerli girdi şartı ve diğer şartlar sütununda belirtilen parçaların/iş-
lemlerin yurt içinde imal edilmesi/gerçekleştirilmesi zorunludur. Yerli Malı Tebliği ve/veya bu
Yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde söz konusu şartların sağlanmadığı tespit edilirse
başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM
Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini
teminen EPDK’ya bildirilir.

(2) YMB’deki ürün adı, ürün kodu ve cinsi bilgilerinin Ek-1’de belirtilen aksamlar/bü-
tünleştirici parçalar veya Ek-2’de belirtilen aksamların adı ile uyumlu olması zorunludur. 

(3) YADF başvurusunda sunulan YMB’deki ilgili aksama/bütünleştirici parçaya ait mo-
del veya seri numaraları bilgilerinden biri ile beraber marka bilgisinin, başvuruya esas elektrik
üretim tesisindeki aksamın/bütünleştirici parçanın görünür kısmında metal etiket, kazıma, lazer
yazım ve benzeri şeklinde bulunması zorunludur.

YADF başvurusunun yapılması
MADDE 7 – (1) Ek-1'de belirtilen aksamlar/bütünleştirici parçalar veya Ek-2’de be-

lirtilen aksamlar için YADF’den bir sonraki takvim yılında faydalanmak isteyen başvuru sahibi,
Ek-5’te bulunan başvuru dilekçesi formatı ile içinde bulunulan yılın en geç 1 Aralık tarihine
kadar Bakanlığa başvurmak zorundadır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki başvuru sahibi, Ek-5’te bulunan başvuru dilekçesi ile
lahikalarında yer alan aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretini sunmak zorun-
dadır:

a) Ek-5/Lahika-1’de yer alan yerli aksam başvuru formu,
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b) Ek-5/Lahika-2’de yer alan yerli aksam destek fiyatından faydalanılmak istenen ak-
sam/bütünleştirici parça listesi,

c) Ek-5/Lahika-3’te yer alan beyan ve taahhütname,
ç) Başvuru sahibi adına düzenlenen sicil tasdiknamesi, yetki belgesi ve imza beyanna-

mesi,
d) Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait marka, model/seri numarası ve

cinsi bilgilerini içeren YMB,
e) Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait TSE tarafından Ek-4’te yer alan

şekilde düzenlenen nihai/geçici SUB,
f) Geçici SUB sunulması halinde başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait

Ek-4/Lahika-1’de yer alan şekilde düzenlenen taahhütname,
g) Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait aksamın/bütünleştirici parçanın

imalat tesisinden elektrik üretim tesisine gönderildiğini gösteren ve marka, model/seri numarası
ve cinsi bilgilerini içeren sevk irsaliyesi fotokopisi,

ğ) Önlisans/lisans fotokopisi.
(3) YADF başvurusu; 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesisleri

için Ek-1’deki listede belirtilen aksamlar/bütünleştirici parçalar üzerinden, 30/6/2021 tarihinden
sonra işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için Ek-2’deki listede belirtilen aksamlar üze-
rinden yapılır.

(4) YADF’den faydalanmakta olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, moderni-
zasyon, yenileme, değişim veya kısmi kabuller ile işletmeye girecek ünitelerin olması duru-
munda başvuru sahibi tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler Ba-
kanlığa sunulur. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den
faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların
faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(5) 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren biyokütle enerjisine dayalı üretim tesis-
lerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait başvuru sahibi tarafından hazırlanan Ek-1/Lahi-
ka-1’deki teorik rapor ile Ek-1/Lahika-2’de belirtilen taahhütname, bu madde kapsamında be-
lirtilen süreler içerisinde Bakanlığa ve TSE’ye sunulur.

(6) 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren biyokütle enerjisine dayalı üretim tesis-
lerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait Ek-1/Lahika-1’de belirtilen, TSE tarafından iş-
letme şartlarında, tesiste yapılan ölçümlere göre hazırlanan ve teorik raporda verilen değerlerin
teyidini içeren saha doğrulama raporu, başvuru sahibi tarafından kojenerasyon sistemi için
YADF’den faydalanılan ilk yıl içerisinde Bakanlığa sunulur. Bu raporda kojenerasyon sistemine
ilişkin verim değerinin en az %85 (yüzde seksen beş) ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının
en az %10 (yüzde on) olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon sistemi için başvuru sa-
hibi YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve
ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(7) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üre-
tim tesislerinin ana ve yardımcı kaynakları için ayrı ayrı olmak üzere YADF başvuruları bu
madde kapsamında gerçekleştirilir.

(8) YADF’den faydalanmakta olan elektrik üretim tesisinde hasar gören aksamların/bü-
tünleştirici parçaların değişimi veya aksamlar/bütünleştirici parçalar üzerinde tamir/tadilat ya-
pılması durumlarında tevsik edici tüm bilgi ve belgeler, değişimin/tamirin/tadilatın yapıldığı
tarihten sonraki en geç 6 ay içerisinde bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere Ba-
kanlığa sunulur. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den
faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların
faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir. Hasar görmüş aksamın/bütünleş-
tirici parçanın imalatını geçici süreli ve kısmen etkileyen grev, lokavt, iflas, ifa zorluğu ve ben-
zeri hallerden dolayı yurt içi kaynaklardan temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde söz ko-
nusu durum tevsik edici belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir. Söz ko-
nusu olumsuzluğun tespiti ve gerekçelerinin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, bu ak-
samda/bütünleştirici parçada yerlilik şartı aranmaz.
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(9) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi
ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin ve bu bilgi/belgeler ile YADF’den faydalanıldığının
tespiti halinde; başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırıl-
maz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte
geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

YADF başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) YADF’den bir sonraki takvim yılında faydalanmak isteyen başvuru

sahibine ilişkin 7 nci madde kapsamında yapılan başvuruların evrak kontrolü yapılarak, kontrol
sonucu Bakanlık tarafından ilgili başvuru sahibinin KEP adresine başvuru tarihinden itibaren
en geç 10 gün içerisinde gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvuruya ilişkin varsa eksik ve/veya
yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek en geç 5 gün içinde Bakanlığa sunar.
Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde YADF, doğru evrakların sunulma tarihinden
itibaren en geç 10 gün içerisinde başvuru sahibinin KEP adresine ve EPDK’ya gönderilir.

(2) YADF’nin EPDK’ya gönderildiği tarihten itibaren elektrik üretim tesisi yerinde ilk
denetimi en geç 180 gün içerisinde gerçekleştirilir. Denetim sonunda Ek-6’daki elektrik üretim
tesisi yerinde denetim tutanağı düzenlenir. Ancak, YADF başvurusu yapılan aksamın/bütün-
leştirici parçanın elektrik üretim tesisinde ünite montajı yapılmadığı takdirde Ek-6’daki tutanak
olumsuz olarak düzenlenir. Denetimde aksamların/bütünleştirici parçaların herhangi birinde
uygunsuzluk tespit edilmesi veya tutanağın olumsuz düzenlenmesi halinde; başvuru sahibi, il-
gili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kap-
samında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen
EPDK’ya bildirilir.

(3) YADF’den faydalanma süresince, Bakanlık tarafından aksam/bütünleştirici parça
imalatçısında ve elektrik üretim tesisinde denetim gerçekleştirilebilir. Bu denetimlerde herhangi
bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için
YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş
tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(4) YADF başvurusu; 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesisleri
için Ek-1’de belirtilen liste uyarınca, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek elektrik
üretim tesisleri için Ek-2’de belirtilen  liste uyarınca değerlendirilir.

(5) Başvuru sahibinin tesis türü bazında YADF’den faydalanabilmesi için, Ek-1’de be-
lirlenen aksamlar için bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az
% 55 olması şartını, Ek-2’de belirlenen aksamlar için aksam puanları toplamı en az Ek-2’deki
asgari puan şartını sağlamalıdır. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça
için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve öden-
miş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(6) Bakanlık, YADF başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde elektrik üretim tesisine
ve aksam/bütünleştirici parça imalatçısına ait her türlü bilgi ve belgeyi başvuru sahibinden
talep edebilir.

(7) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üre-
tim tesislerinde YADF, ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince uygulanır.
Bu tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için asgari geçmiş dönemlerde YADF’ten
faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır ve bu aksamlar/bütünleştirici parçalar Ba-
kanlık tarafından her takvim yılı başında ilan edilir. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili
aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsa-
mında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya
bildirilir.

(8)  Olumlu sonuçlanan YADF başvurusu EPDK  tarafından belirlenen son döneme ka-
dar geçerli olup, 7 nci maddede belirtilen yeni başvuru şartları hasıl olmadığı sürece her yıl
başvuru yapılmaz ve beyanname sunulmaz.
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YADF’nin hesaplanması ve faydalanma süresi
MADDE 9 – (1) 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren ve YADF’den faydalanmak

isteyen başvuru sahibine Ek-1’de belirtilen liste uyarınca elektrik üretim tesisi bazında ödene-
cek fiyat aşağıdaki formül ile hesaplanır ve bu formülde geçen;

YADF: Yerli aksam destek fiyatını (ABD Doları cent/kWh),
AİO: Ek-1’de belirtilen bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranını (%),
n: Aksam içerisinde yerli imal edilen bütünleştirici parça sayısını,
YKF: 5346 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetveldeki ilgili aksama ait yerli katkı fiyatını

(ABD Doları cent/kWh),
ifade eder.

(2) 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek ve YADF’den faydalanmak isteyen
başvuru sahibine Ek-2’de belirtilen liste uyarınca elektrik üretim tesisi bazında ödenecek fiyat
aşağıdaki formül ile hesaplanır ve bu formülde geçen;

YADF: Yerli aksam destek fiyatını (Türk Lirası kuruş/kWh),
PUAN: Ek-2’de belirtilen ilgili tesis türlerine göre düzenlenen aksamın puanını,
n: Aksam sayısını,
YKF: 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan ilgili tesis türlerine göre düzen-

lenen yerli katkı fiyatını (Türk Lirası kuruş/kWh),
ifade eder.

(3) YADF, aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar dikkate alınarak tüm üniteler için ayrı
ayrı hesaplanır. İşletmeye girecek tüm ünitelerde YADF’nin aynı olmaması durumunda, elektrik
üretim tesisinin YADF’si, 8 inci maddenin beşinci fıkrasındaki koşul da göz önüne alınarak
aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar için en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır. Aynı tesiste
birden fazla teknoloji kullanılması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si en düşük olan
ünite üzerinden hesaplanır.

(4) Başvuru sahibi; bu madde kapsamında hesaplanan YADF’den elektrik üretim tesi-
sinin ilk işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süresince, takvim yılı bazında ve EPDK tara-
fından belirlenen son döneme kadar faydalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ye-

nilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe ya-
pılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Yetki
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlara ilişkin tereddütleri gidermeye

Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yü-

rütür. 
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Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletme-
sinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları dü-
zenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bi-
rimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere

kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda
bulunan uygulamaları ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kay-
dıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; kurslar,
hizmet içi eğitim programları ve sınavlar hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sem-
pozyum düzenlemek.

b) Üniversitenin faaliyet alanları ile ilgili her türlü analiz, anket, bakım, danışmanlık,
değerleme, deney, ekspertiz, fizibilite, fotoğraflama, harita, kalibrasyon, kontrol, modelleme,
muayene, onarım, ölçüm, planlama, programlama, projelendirme, prototip geliştirme, sentez,
tahlil, tasarım, test, tetkik, uygulama, üretim ve yazılım işlerini ve hizmetlerini yapmak ve bun-
lara ilişkin raporlar düzenlemek.
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c) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi
kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-
larına imkân vermek amacıyla ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek, bu amaçla ge-
rekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.

ç) Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, rek-
lam, ilan, yayın röleve, sergi, fuar, restorasyon, peyzaj, deney, analiz-tetkik faaliyetlerinde bu-
lunmak, eğitim ve benzeri programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.

d) Bilgisayar destekli tasarım üretim ve eğitim etkileşimli programlar hazırlamak, ya-
zılım desteği sağlamak, bilgisayar montajı mikro işlemcili kontrol sistemleri ve ölçü aletleri
üretimleri yapmak, Üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan televizyon ve radyo yayın siste-
mini işletmek, televizyon ve radyo programları hazırlamak, yerel ve ulusal medya için eğitim
amaçlı programları pazarlamak.

e) Diğer yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi-
lere yönelik veya işbirliği halinde, teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim,
basım, tekstil, mekanik deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve
elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek, bunlarla
ilgili raporlar hazırlamak ve gerekli faaliyetlerde bulunmak.

f) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanlarında; seminerler, eğitim programları, ya-
rışmalar düzenlemek, organizasyon yapmak ve sportif alanda bireysel ve takım olarak per-
formans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planla-
ması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirme, alana ilişkin yetenek belirleme, bu kapsamda ya-
pılacak değerlendirme çalışmaları ile özel yetenek sınavlarını organize etmek, yürütmek ve
benzeri hizmetlerde bulunmak.

g) Faaliyet alanına giren işlere ait oluşan patent, faydalı model, marka veya fikri ve
sınai haklar konusuna giren eserler tescil ettirmek, bunları tamamen ya da kısmen kiralamak,
satmak ya da kullandırmak.

ğ) Yetiştirilecek veya üretilecek her türlü bitkisel, hayvansal ve mineral nitelikte ürün-
lerle ilgili mal ve hizmet üretimi, etolonaj, tarla ve bahçe bitkilerinin muayenesi ve gerektiğinde
bunların tedavisi, plan proje, tarımsal sorunlara çözüm getirecek uygulamaya yönelik araştır-
malar, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımının sağlanması yönündeki faaliyetler
ve bu yolla elde edilecek ürünleri pazarlamak.

h) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca üre-
tilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler
yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

ı) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde, insan, hayvan, bitki ve
her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat,
ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hastabakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri
yapmak ve bu amaçla yataklı, yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri, uygulama eczanesi,
balneolojik (doğal iyileştirici) sağlık hizmetlerini yapmak ile ilaç üreticilerinin çeşitli nedenlerle
imha etmek istedikleri ilaçları, kimyasalları ilgili mevzuat hükümlerine göre imha etmek, ge-
rektiğinde bu ve benzeri konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle
işbirliği yapmak.

i) Eğitim, öğretim ve uygulama ile sınırlı olmak üzere, akaryakıt, ısıtma ve aydınlatma
sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş bulunan tesisleri işletmek.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                28 Mayıs 2021 – Sayı : 31494



j) Turizm işletmeciliği ve otelcilik eğitiminin uygulama alanlarında; yiyecek, içecek,
konaklama hizmetleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

k) Pedagojik formasyon, yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım,
donanım ve yetkili makamlar tarafından verilen izin çerçevesinde bilirkişilik ile arabuluculuk
gibi konularda elektronik ortamda veya yüzyüze sertifikalı eğitim hizmetleri faaliyetlerinde
bulunmak.

l) Her türlü ağaç, metal, çini, seramik, model, tasarım, denetim, mekanik deneyler, teks-
til, dericilik ve halı atölyeleri hizmetleri, kalite kontrolü, her çeşit cihaz, makine, alet-edevat,
tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımlarını yapmak, her türlü gıda, kozmetik temiz-
lik, dezenfektan ve hijyen ürünlerini üretmek, bu konularda raporlar düzenlemek.

m) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sı-
nırlı olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve
yönetim kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış
yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.

Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 1.000,00 (Bin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektör yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-
ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uy-
gulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) İşletme: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü, 
c) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, 
ç) Yönetim Kurulu:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
d) Yürütme Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunca işletmeyi idare

etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur: 

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulun-
mak; bu kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak, uy-
gulamak, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum düzenlemek ve kurslar
açmak.

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi
ve organizasyonu hizmetlerini yapmak.

c) Danışmanlık, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme, deney, model deneyi, muayene,
teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, teknik bakım, onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve
benzeri hizmetleri yapmak, laboratuvar ve atölyelerde yapılan iş ve hizmetleri düzenlemek ve
bunlarla ilgili raporları hazırlamak.            

ç) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit muayene,
tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak.
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d) Bilim, teknik, kültür, sanat, spor ve tarım alanlarında araştırma ve uygulamalar yap-
mak.

e) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.
f) Bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak,

elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak,
cilt ve baskı işleri yapmak.

g) İletişim alanında kurumsal tanıtım filmi ve basılı materyal hazırlama, organizasyon
planlama ve uygulama, piyasa ve pazar araştırması ve medya planlama hizmetleri yapmak.    

ğ) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yataklı ve yataksız, sabit ve geçici turizm işletmeleri
kurmak ve işletmek.

h) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak kaydıyla, bu fıkrada sayılanlar dışında kalan her türlü eğitim ve öğretim faaliyet alan-
larında iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş,
hizmet ve malları pazarlamak ve satmak.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.

Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 3.789,50 (Üçbinyediyüzseksendokuz lira

elli kuruş) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 9 – (1) 15/8/1999 tarihli ve 23787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan On-

dokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölge: Doğu Anadolu Bölgesini,
b) Çiftlik: Merkez bünyesinde bulunan Yem Bitkileri ve Hayvansal Üretim Birimlerini,
c) Çiftlik Müdürü: Merkezin Çiftlik Müdürünü,
ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) Merkez (YYÜ-HUYAM): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
h) Veteriner Fakültesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
i) Ziraat Fakültesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde bulunan yem bitkileri üretimi,

hayvansal üretim ve hayvansal gıda konularında yürütülecek olan araştırma, uygulama, eğitim
ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, çalışma alanlarına ilişkin konularda eğitim veren başta
Veteriner ve Ziraat Fakülteleri olmak üzere diğer akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi,
inceleme, staj, proje ve tez çalışmaları gibi faaliyetlerine destek vermek, modern yetiştirme ve
ıslah yöntemleri geliştirerek uygulamak, bu bilgi ve tecrübe pratiklerini paydaşlara, üretici ve
öğrencilere tanıtmak, yem bitkileri üretimi, hayvansal üretim ve hayvansal gıda üretimi ile
ilgili entegre tesislerin kurulmasına destek vermek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağla-
yacak iş birliği mekanizmaları kurmak ve bunları sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan
kurumsal yapıyı oluşturmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Üniversite bünyesinde yem bitkileri üretimi, hayvansal üretim ve gıda konularında

araştırma ve uygulamalar yapmak. 
b) Fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü program-

larında öngörülen uygulama dersleri, staj, tez ve araştırma projeleri için imkânlar ve öncelikler
dâhilinde uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak, bunları uygun ortamlarda paylaşmak.

c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, meslek
yüksekokulları ve ilgili diğer birimlerde yapılan hayvansal ve yem bitkileri üretim alanlarındaki
faaliyetleri tek çatı altında birleştirmek.

ç) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında
çağdaş teknolojik uygulamalar yapmak, bu alanlardaki çalışmalara destek olmak, bitkisel ve
hayvansal üretimi sağlamak, elde edilen ürün ve mamullerin kendi ihtiyacından fazla olanlarını
ilgili birimlerin kararları doğrultusunda belirlenecek fiyatlarda pazara sunmak. 

d) Ulusal ve bölgesel düzeyde hayvansal kalkınmaya ve gelişmeye yardımcı olabilecek
nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, bunun için gerekli kurumsal altyapıyı
oluşturmak.

e) Yem, hayvancılık ve gıda üretimine ilişkin kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak,
projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde bu araştırmalara ortak
olmak.

f) Kurulacak, geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge ye-
tiştiricilerine rehberlik etmek.

g) Yem, hayvancılık ve gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler
yapmak, danışmanlık ve bilirkişi hizmetleri vermek, üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının
çözümüne yönelik sıfır atık projeleri yürütmek, bu konularda birimler arasında koordinasyonu
sağlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, veri
ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve
araştırma imkânlarını geliştirmek.

h) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetik ile ilgili kurallara uygun yürütül-
mesini sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

ı) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan için gen ve embriyo aktarımı ya-
pabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

i) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, kamu kurumları ve özel
kuruluşlar ile paylaşımını sağlamak.

j) Merkezin amacına uygun olan diğer benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun bir bilim dalında

çalışan, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görev-
lendirilir. 

(2) Müdürün önerisi ile biri Veteriner Hekim diğeri Ziraat Mühendisi olan kadrolu öğ-
retim elemanları arasından iki müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. 
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(3) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması
halinde, Müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür ve yardımcıları aynı usul ile
tekrar görevlendirilebilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge hazırlamak, Yönetim Kuruluna

ve Rektörlüğe sunmak.
c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine

göre Merkezi yönetmek.
ç) Merkezin mali işlerini Yönetim Kurulunun belirlediği doğrultuda yürütmek.
d) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlük tarafından

görevlendirilmelerini sağlamak.
e) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri al-

mak.
g) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
ğ) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(5) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerektiği durumlarda Müdüre vekalet etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Müdür, Müdür

yardımcıları, Çiftlik Müdürü, Veteriner ve Ziraat Fakültelerinden ikişer öğretim üyesi, Üniver-
site döner sermaye işletmesinden bir üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler,
yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün katılamayacağı durumlarda,
toplantıya Müdür yardımcılarından biri veya Müdürün belirleyeceği bir üye başkanlık eder. 

(4) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir toplanır. İhtiyaç halinde Müdür tarafından doğ-
rudan veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin yazılı müracaatı ile olağanüstü toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır, en az üçte ikisinin oyu ile karar alır.
Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği
kendiliğinden düşer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Yönetim Kurulunun çalışma, usul ve esaslarını belirlemek; kısa, orta

ve uzun vadeli planlar yapmak.
b) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını ve prog-

ramlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.
c) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak, değerlendirmek,

öncelikleri belirlemek, destek verilecekleri saptamak.
ç) Merkezde yürütülecek faaliyetler ile ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek.
d) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.
e) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.
f) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
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g) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ğ) İş yoğunluğuna uygun olarak yeterli personel sayısının belirlenmesi, temini ve ça-

lışma düzeninin sağlanması konularında karar almak ve uygulamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen ilgili Rektör Yar-

dımcısının başkanlığında, Müdür, Veteriner Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı ile ilgili
kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-
dirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı ilgili Rektör Yardımcısıdır. İlgili Rektör Yardımcısının
katılamadığı durumlarda, Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, ilgili
Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır.
İlgili Rektör Yardımcısı gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-
ğırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak
ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çiftlik Müdürü ve görevleri
MADDE 11 – (1) Çiftlik Müdürü, Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun olarak Üni-

versite bünyesinde kadrolu olarak çalışan lisans mezunu personel arasından Rektör tarafından
görevlendirilir.

(2) Çiftlik Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkez personelinin idaresini ve etkin çalışmasını sağlamak.
b) Merkez bünyesinde faaliyet gösteren hayvancılık birimlerinin ve yem bitkileri üretim

alanlarının ve diğer birimlerin idaresini sağlamak.
c) Merkezin bütçe-ödenek ihtiyacını belirleyerek Müdüre sunmak.
ç) İş yoğunluğu ve mevsime göre Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını

belirlemek ve Müdüre bildirmek.
d) Müdür ve yardımcılarının vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
f) Yönetim Kurulunda Raportör olarak görev almak.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır. 

Taşınır ve taşınmaz varlıklar
MADDE 13 – (1) Rektör, Üniversite birimlerinde bitkisel, hayvansal üretim ve gıda

ile ilgili her türlü alet, ekipman, makine ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını Merkezin hiz-
metine tahsis edebilir.

Harcama yetkilisi
MADDE  14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.

28 Mayıs 2021 – Sayı : 31494                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/18)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/4/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6) ile Çin

Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan

“koagüle suni deri” ürününe yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Mü-

dürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde

alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

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) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

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

ç) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-

lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-

poru EK’te yer almaktadır.
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(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile yürürlükte

olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda

gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder-

ler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede

yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler

bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde

önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından: 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/26) 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2) ile Çin

Halk Cumhuriyeti menşeli 8432.29.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıf-

landırılan “diğer çapa makineleri” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İt-

halat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlan-

ması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

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) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

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

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-

lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-

poru Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ile 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Reka-

betin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6) ile yürürlükte olan dampinge karşı ön-

lemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde mevcut

haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
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Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ül-

kesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş

rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil

ederler. 

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede

yer alan tablodaki eşya tanımıdır. 

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

pılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde

önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4537 

—— • —— 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4578 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4575 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

18 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı “18 

Kalem Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 09.06.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 4641/1-1 
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ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ORUÇ REİS Araştırma Gemisinin İşletilmesi hizmet alımı Usul ve Esasların 15 inci 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2021/291067 

1- İdarenin  

a) Adresi  : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 33A  06530 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

2- İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hizmet Alımı, ORUÇ REİS Araştırma Gemisinin İşletilmesi  

b) Yapılacağı yer  : ORUÇ REİS Araştırma Gemisi 

c) Süresi  : İşin süresi 731 (yediyüzotuzbir) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati  : 11/06/2021 - 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

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

4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

aşağıdaki belgeler. 

4.3.1.1. İstekliler; son 5 (beş) yıl içerisinde en az 1 (bir) yıl süre boyunca 70 (yetmiş) 

metreden veya 4500 (dörtbinbeşyüz) grostondan büyük araştırma gemisi veya yük gemisi veya 

yolcu gemisi işletmiş olduğuna dair belgeleri (Document of Compliance - DOC, Safety 

Management Certificate - SMC, Safety Management System - SMS) teklifleri kapsamında 

sunacaklardır. Belge içermeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 20 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir.  

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

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

 4521/1-1 
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KOMATSU İŞ MAKİNALARINA AİT YEDEK PARÇA ALINACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
ELİ Müdürlüğü İhtiyacı Komatsu İş Makinalarına Ait Yedek Parça Alınacaktır. 
İhale Kayıt No  : 2021/266170 
1) İdarenin 
a) Adı  : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
b) Adresi  : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
c) Telefon ve Faks  :  Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 
d) Elektronik Posta Adresi  : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2) İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 30 Kalem 
b) Teslim Edileceği Yer  : ELİ Müdürlüğü Soma/MANİSA ambarı 
c) Teslim Tarihi  : Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile istekliler tek 

parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir. 
  Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve 

müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 
yapılabilecektir. 

3) İhalenin Yapılacağı Yer  : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 
Yenimahalle/Ankara (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 
İhale Salonu) 

4) İhale Tarih ve Saati  : 15/06/2021 14:30 
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 
karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek 
suretiyle bulunan 11/11/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 
120 takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
üyeliği zorunludur. 

11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, 
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. 
 4518/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde yapılarak, kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

İl’i İstanbul İlçesi Kağıthane 
Mahallesi Merkez (Hamidiye) Cadde-Sk.-Mevkii Selçuklu Caddesi 
Ada 7757 Parseller 1 
Yüzölçümü 4.756,34 m2 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı 
Sultan Mustafa Han-ı Salis Bin Sultan Ahmed 
Han Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği 
İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, 7757 Ada, 1 Parselde kayıtlı 
taşınmazın 15 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama 
İşi.  

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Bakım ve Akaryakıt İstasyonu 
İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 
15 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 13 Yıl) 
İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle 
başlatılması, yer teslim tarihinin 6 (Altı) aydan fazla olmaması. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 

1. Yıl Aylık: 50.000,00- (Ellibin TürkLirası)+(ihale artışı) 
2. Yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında 
(Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre 
değişim oranında) artırılarak, 
3. Yıl Aylık:130.000,00-(Yüzotuzbin TürkLirası))+(ihale artışı)  
4. Yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, 
bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat 
endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında), 
artırılarak belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 
(Bu bedel Meclis Kararında inşaat 
süresince (İlk 2 yıl) belirlenen kira 
bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin 
toplamıdır.) 

5.029.003,00-TL (BeşmilyonyirmidokuzbinTürkLirasıÜçKuruş) 

Geçici ve Ek Teminat 
301.740,18.-TL 
(ÜçyüzbirbinyediyüzkırkTürkLirasıOnsekizKuruş)    

İhale Dokümanlarının: (Görüleceği-
Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) 
Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 
Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale 
Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL  
Tlf. 0212 251 8810 (Dahili: 7250-7302)  
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 500,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 
Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 07.06.2021-11:00 
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekâletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz: 
Ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu ve ek teminat mektubu (Ek: 2) veya geçici ve ek 
teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank 
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına 
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi 
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 
geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek: 3) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 30’u kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 
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h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer iş, (10 Mart 2020 tarih 
ve 31064 sayılı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre III. Sınıf Yapılar A gurubu ve üstü işler 
(III A, IIIB, IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC, VD olarak değerlendirmeye alınacaktır.) olarak 
belirlenen işlere ait, Tahmin edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde 
belirtilen şartlarda “İş Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine 
sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi”    
(Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan 
ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belge veya Elektronik İmza Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 
m) İhale yılı itibariyle geçerli olan bayilik ve /veya dağıtım lisansı: Akaryakıt bayilik ve 

/veya dağıtım lisansı belgesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece 
onaylanmış sureti (Bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada bayilik faaliyeti gösterebilmek için 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 
“EPDK” almak zorunda olduğu izin belgesidir.) 

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir. 

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 
yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 
incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İLAN OLUNUR. 4598/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1-İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkâmil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen 
taşınmazın satışı işidir. 

Ada Parsel Tapu Alan 
İmar 

Durumu 
Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedel 

Geçici 
Teminat 

6386 6 
6.630,04 

m² 
TİCK  

(E: 1.80) 
3.250,00 

TL 
21.547.630,00 

TL 
646.428,90 

TL 

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

yapılacaktır. 
3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. 
4-GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, taşınmazla ilgili geçici teminatı Türkiye Vakıflar 

Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği 
gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da 
sunabilirler. 

5-İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerin ihalesi 09.06.2021 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. 
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 09.06.2021 

Çarşamba günü saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta 
ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına 
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

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

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

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
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b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden 
veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

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

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

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 4506/1-1 

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

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1- Mülkiyeti Türk Kızılay’a ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 

ada, 100 nolu parselde kayıtlı 1.521,02 m² yüzölçümlü bodrum kat dahil 7 (yedi) katlı kargir bina 
ve bahçesi ile yine aynı adada bulunan 101 nolu parselde kayıtlı 2.529,93 m² yüzölçümlü arsa 
vasıflı taşınmazların birlikte değerlendirilerek toplam 4.050,95 m² yüzölçümlü taşınmazların 
üzerine kat karşılığı inşaat yapılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2- Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 600.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir. 
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Muratpaşa Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ ERZURUM” adresindeki 
Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığından 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Çukurambar Ankara Kurumsal Şubesi TR36 0001 
0021 1039 0090 2631 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine 
geçmektedir. 

İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 21.06.2021 günü saat 11:00’e kadar “Muratpaşa Mah. 

Bahçeler Sok. No: 5/D Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube 
Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22.06.2021 günü saat 11:00’de “Muratpaşa 
Mah. Bahçeler Sok. No: 5/D Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılay Erzurum Şube 
Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır. 

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 4561/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: 

 
 4655/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4627/1/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4627/2/1-1 
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Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2020/411069 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI/ BATMAN 
ÜNİVERSİTESİ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Batman Üniversitesi Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanlığı İl/İlçe Batman/Merkez 

Adresi Batı Raman Kampüsü Tel-Faks 0488 217 38 32 

Posta Kodu 72000 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Orhan GEZER  

Adresi 
 Gap Mah. Turgut Özal Bulv. Bozo 

Golden Plaza Sit. No: 264/517  

T.C. Kimlik No. 12828062818  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 3950505740 

 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
 4643/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  

Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

İLAN 

NO 

BİRİM/BÖLÜM/ 

ABD/PROGRAM 

KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

21001 

Ziraat Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı 

Peyzaj Mimarlığı 

1 1 Profesör 

Peyzaj Mimarlığı veya Biyoloji alanında 

Doçent unvanı almış olup bitki materyalinin 

morfolojik, anatomik yapısı ve peyzaj bitkileri 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. Bölgesel 

Kalkınma ve İhtisaslaşma alanları ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

21002 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Kimya 

Anorganik Kimya 

1 1 Profesör 
Anorganik kimya ve fotonik alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

21003 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 

Biyoteknoloji 

1 1 Profesör 

Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup 

bitki fizyolojisi ve biyoteknoloji alanlarında 

çalışmalar yapmış olmak. Bölgesel Kalkınma 

ve İhtisaslaşma alanları ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

21004 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 

Genetik 

1 2 Doçent 

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doçent 

unvanı almış olup kanser biyolojisi ve gen 

susturma üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma alanları ile 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

21005 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 

Genetik 

1 3 Doçent 

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doçent 

unvanı almış olup kanser ve sağlıklı hücre 

hatları ile dokularda moleküler biyolojik 

çalışmalar yapmış olmak. Bölgesel Kalkınma 

ve İhtisaslaşma alanları ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

21006 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih 

Ortaçağ Tarihi 

1 3 Doçent 

Ortaçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış 

olup ortaçağ şehir tarihleri üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

21007 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih 

Yeniçağ Tarihi 

1 3 Doçent 

Yeniçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış 

olup yeniçağ Osmanlı askeri tarihi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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21008 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Türk Halk Edebiyatı 

1 1 Doçent 

Türk Halk Bilimi alanında Doçent unvanı almış 
olup halk bilimi kuramları ve elektronik kültür 
ortamı ürünleri üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

21009 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Matematik 
Uygulamalı Matematik 

1 3 Doçent 
Matematik alanında Doçent unvanı almış olup 
hyers-ulam kararlılık üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

21010 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji 
Maneviyat Psikolojisi 

1 1 Doçent 
Temel İslam Bilimleri alanında Doçent unvanı 
almış olup maneviyat psikolojisi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

21011 

Fen-Edebiyat 
Felsefe 
Sistematik Felsefe ve 
Mantık 

1 3 Doçent 
Felsefe alanında Doçent unvanı almış olup 
sembolik ve klasik mantık alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

21012 

Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri 

1 2 Doçent 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 
Doçent unvanı almış olmak. 

21013 

Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği 
Hidrolik 

1 1 Doçent 
İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı 
almış olmak. 

21014 

Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu 
Beden Eğitimi ve Spor 
Beden Eğitimi ve Spor 

1 3 Doçent 
Spor Bilimleri alanında Doçent unvanı almış 
olup plyometrik eğitim üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

21015 

Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu 
Beden Eğitimi ve Spor 
Beden Eğitimi ve Spor 

1 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora 
yapmış olup boş zaman ve oyun üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

21016 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği 

1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
alanında Doktora yapmış olmak. 

21017 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik 
Psikiyatri Hemşireliği 

1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Psikiyatri Hemşireliği alanında Doktora 
yapmış olmak. 

21018 

Veteriner Fakültesi 
Klinik Öncesi Bilimleri 
Veterinerlik 
Parazitolojisi 

1 4 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalında 
Doktora yapmış olmak. 
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21019 

Veteriner Fakültesi 

Klinik Öncesi Bilimleri 

Veterinerlik Patolojisi 

1 4 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak. 

21020 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Protetik Diş Tedavisi 

1 3 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Protetik Diş Tedavisi alanında Uzmanlık veya 

Doktora yapmış olmak. 

21021 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Ortodonti 

1 3 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Ortodonti alanında Uzmanlık veya Doktora 

yapmış olmak. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER İLE BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER: 
PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 
1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma 

Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi 
veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile 
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, 
icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden 
ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya ileri teknoloji 
enstitüsüne katkılarını kapsayan 1 adet basılı olmak üzere, 6 takım dijital (USB/CD/DVD) dosyayı 
ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 
(Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası 
Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

DOÇENT KADROLARI İÇİN: 
1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel 
Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan 
diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan 
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN: 
1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde 

Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/CD/DVD) dosyayı ekleyerek İlgili 
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 
(Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası 
Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
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ÖNEMLİ NOT:  
1. Bilim dosyalarının haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık 

Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, 
Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya 
da halen çalışmakta olanların) içeren ayrı bir dosya başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile 
birlikte teslim edilecektir. Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak belgeler kabul 
edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerinin noterden veya resmi kurumlarca 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. 
3. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Bingöl Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da 
koymaları gerekmektedir.* 

* (Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde 
belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-
formlari/ adresinde Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta 
olup tablonun kullanım kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir.) 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 
1. İlanımız Resmî Gazete’de 28.05.2021 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 

11.06.2021 tarihi mesai bitimine kadardır. 
2. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
3. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
4. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

PROFESÖR VE DOÇENT KADROLARI 
BAŞVURU YAPILACAK BİRİM ADRESİ 

Personel Daire Başkanlığı 
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı/ 
Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No: 1 Merkez/ 
Bingöl 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI 
BAŞVURU YAPILACAK BİRİM ADRESİ 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Ayhan Çiftci Cad. 
No: 1502 Merkez/Bingöl 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. 
No:1 Merkez/Bingöl 

Veteriner Fakültesi 
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Veteriner Fakültesi 
Dekanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. 
No: 1 Merkez/Bingöl 

Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdürlüğü / Selahaddin-i Eyyubi Mah. 
Üniversite Cad. No: 1 Merkez/Bingöl 

 4557/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara 
müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. 
Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca 
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de 
pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvuracaklardır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik 
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, 
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim 
belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını 
dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe 
aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır. 

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci 
maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim 
üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak 
başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru 
şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine 
başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. 

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz 
web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna 
profesör ve doçentler müracaat edemezler. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

İlan olunur. 
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BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PROG. 
KADRO 
UNVANI 

DERECE ADET 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 
Doçent(1) 1 1 

Eczacılık Fakültesi 
Temel Eczacılık 

Bilimleri 
Analitik Kimya Profesör(2) 1 1 

Eczacılık Fakültesi 
Temel Eczacılık 

Bilimleri 
Analitik Kimya Doçent(3) 1 1 

Eczacılık Fakültesi 
Temel Eczacılık 

Bilimleri 
Eczacılık Temel 

Bilimleri 
Doçent(4) 1 1 

Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Eski Türk Edebiyatı Profesör(5) 1 1 

Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Yeni Türk Edebiyatı Profesör(6) 1 1 

Edebiyat Fakültesi 
Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve 
Edebiyatları 

Güney-Batı (Oğuz) 
Lehçeleri ve 

Edebiyatı 
Doçent(7) 1 1 

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi(8) 

1 1 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 
Medeni Usul ve İcra 

İflas Hukuku 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi(9) 

1 1 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 
İş ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi(10) 

1 1 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat İktisat Tarihi Profesör(11) 1 1 

İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri 

Kur’an-ı Kerim 
Okuma ve Kıraat 

İlmi 
Doçent(12) 1 1 

İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve 

Sanatları 
Türk İslam Sanatları 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi(13) 

1 1 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Doçent(14) 1 1 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent(15) 1 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Profesör(16) 1 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 

Profesör(17) 1 2 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Kardiyoloji Profesör(18) 1 2 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Göğüs Hastalıkları Profesör(19) 1 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Acil Tıp Profesör(20) 1 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Radyasyon 
Onkolojisi 

Doçent(21) 1 1 

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veteriner Cerrahisi Profesör(22) 1 1 
Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 
Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi 

İlköğretim 
Matematik Eğitimi 

Profesör(23) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Doçent(24) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı Eğitimi 

Doçent(25) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi 

Tarih Eğitimi Doçent(26) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 
Eğitim Programları 

ve Öğretim 
Doçent(27) 1 1 

Atatürk Sağlık 
Yüksekokulu 

Hemşirelik Hemşirelik Doçent(28) 1 1 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Havacılık 
Yönetimi 

Havacılık Yönetimi 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi(29) 

1 1 

Atatürk Sağlık 
Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Ortopedik Protez ve 
Ortez 

Doçent(30) 1 1 

Diyarbakır Teknik 
Bilimleri Meslek 

Yüksekokulu 

Kimya ve 
Kimyasal İşleme 

Teknolojileri 
Kimya Teknolojisi Profesör(31) 1 1 

Diyarbakır Teknik 
Bilimleri Meslek 

Yüksekokulu 
Elektrik ve Enerji Elektrik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi(32) 

1 1 

 
AÇIKLAMALAR 
1. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
2. Kimya (Analitik Kimya) bilim alanında doçentliğini almış olup ilgili alanda çalışmaları 

olmak. 
3. Kimya (Analitik Kimya) bilim alanında doçentliğini almış olup ilgili alanda çalışmaları 

olmak. 
4. Kimya (Organik Kimya) bilim alanında doçentliğini almış olup ilgili alanda çalışmaları 

olmak. 
5. Eski Türk Edebiyatı bilim dalında doçentliğini almış olup Osmanlı Sahası Klasik Türk 

Edebiyatı (Güneydoğu sahası) alanında çalışmaları olmak. 
6. Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında doçentliğini almış olup Cumhuriyet dönemi roman 

ve şiiri üzerine çalışmaları olmak. 
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7. Klasik Türk Edebiyatı bilim alanında doçentliğini almış olup Eski Anadolu Türkçesi 
metinleri üzerine çalışmaları olmak. 

8. Arkeoloji alanında doktorasını almış olup geç Roma dönemi ile ilgili çalışmaları olmak. 
9. Doktorasını Özel Hukuk (İcra ve İflas Hukuku) alanında yapmış olmak. 
10. Yüksek lisans ve doktorasını Özel Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) alanında 

yapmış olmak. 
11. İktisat Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olup Finans Tarihi alanında çalışmaları 

olmak. 
12. Temel İslam Bilimleri bilim alanında doçentliğini almış olup Kur'an-ı Kerim Okuma 

ve Kıraat ilmi alanında çalışmaları olmak. 
13. İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olup Osmanlı eğitim sistemi 

konusunda çalışmaları olmak. 
14. Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
15. Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
16. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Kardiyolojisi) bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. 
17. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
18. Kardiyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
19. Göğüs Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
20. Acil Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
21. Radyasyon Onkolojisi bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
22. Veteriner Klinik Bilimleri bilim alanında doçentliği almış olmak. 
23. Matematik bilim alanında doçentliğini almış olup Matematik Eğitimi alanında 

çalışmaları olmak. 
24. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi doktora mezunu olup Yeni Türk Edebiyatı bilim 

alanında doçentliğini almış olmak. 
25. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi doktora mezunu olup Klasik Türk Edebiyatı bilim 

alanında doçentliğini almış olmak. 
26. Yeni Çağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olup tarih eğitimi alanında 

çalışmaları olmak. 
27. Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) bilim alanında doçentliğini almış 

olup hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi konusunda çalışmaları olmak. 
28. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
29. Havacılık Yönetimi alanında doktora yapmış olup havacılık finansı konusunda 

çalışmaları olmak. 
30. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
31. Kimya (Polimer Bilimi) bilim alanında doçentliğini almış olup ilgili alanda çalışmaları 

olmak. 
32. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (elektrik enerjisi ve güç sistemleri) alanında 

doktorasını yapmış olmak. 
  4491/1-1 
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İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri 
alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları 
sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak İstanbul Kent Üniversitesinin 
İlgili Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar: 
1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben, başvurulan 

kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon numarası, e-posta vs. 
açıkça belirtilecektir.)  

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3) YÖK Formatlı Özgeçmiş(İngilizce ve Türkçe), 
4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri ve CELTA/ DELTA, 
5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri, 
6) ALES Sonuç Belgesi, (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından 

alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı) ALES'ten az 70 puan almış olmak, 
7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (İngilizce bölümler için en az 85), 
8) 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
10) Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge), 
11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi, 
13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen 

kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir). 
İngilizce bölümlerde, Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge iletilmesi gerekmektedir. 

(YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir 
sınavdan en az 85 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin      
7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması) 

Öğretim Görevlisi Başvuru Takvimi 
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 28.05.2021 
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi    : 11.06.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi            : 15.06.2021 
Giriş Sınavı Tarihi                       : 16.06.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi                : 25.06.2021 
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Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul 

Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığa e-posta yoluyla preppositions@kent.edu.tr adresine 

gönderilmelidir. 

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul 

edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr 

Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni'ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-

001714 adresinden ulaşabilirsiniz. 

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No: 71, 

34433, Beyoğlu/İSTANBUL 

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/PROGRAM 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Rektörlük 
Ortak Dersler 

Bölümü 
10 

Öğretim 
Görevlisi 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 
İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-
Tercümanlık alanlarında lisans ve benzer 
alanlarda tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Alanında en az iki yıl deneyim 
koşulu aranır. 

 4497/1-1 

—— • —— 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): 

DÜZELTME İLANI 

26.05.2021 tarih ve 31492 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Üyesi alım ilanımızda yer alan Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 40 numaralı 

Doçent kadrosu ilanımızda Bölüm ve Anabilim Dalı sehven yanlış yazılmış olup, aşağıdaki 

şekilde düzeltilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 

ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

İLAN 

NO 
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA 

40 
ULUSLARARASI 

TİC. VE İŞLET. 

ULUSLARARASI 

TİC. VE İŞLET. 
- 1 1 

Pazarlama bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. 

Tüketici davranışları 

konularında çalışma yapmış 

olmak. 

 4638/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 
Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan 
adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 
04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını 
belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doçentlik Belgesi 
ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan 1 takım 
dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir. 

Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 
04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları 
anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı 
Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden 
alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki 
belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir. 

Not: “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne; 
https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik- yükseltilme adresinden ulaşılabilir. 

BİRİM PROFESÖR DOÇENT NİTELİKLER 
DEVLET KONSERVATUVARI 

ÜFLEMELİ VE VURMALI 
ÇALGILAR 

 1 Flüt sanat dalında romantik dönem çalışmaları olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ  1 İttihat ve Terakki üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

YAKINÇAĞ TARİHİ  1 
Osmanlı Devletinde Nezaretler üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ORTAÇAĞ TARİHİ  1 
Osmanlı Askeri Tarihi ve Kaleleri üzerine çalışmaları 
olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  1 
Doçentliğini kimya eğitimi alanında almış ve Bilimsel 
Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ  1 
Türk Sanatının Kökleri ve Sanat Eğitimi alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

SINIF EĞİTİMİ  1 
Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olup, 
Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış 
olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ  1 
Enzim Üretimi Aktivitesi ve Ağır Metal Toksisitesi 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

HİDROBİYOLOJİ 1  
Akuatik Toksikoloji ve Ekofizyoloji konularında 
çalışmaları olmak. 
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BİYOKİMYA 1  
İmpidimetrik Biyosensörler, Hormon Analizleri ve 
Biyoyakıtlar konularında çalışmalar yapmış olmak. 

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU 

MALİYE  1 
Doçentliğini Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları 
alanında almış ve Yerel Yönetimler Maliyesi 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İKTİSADİ GELİŞME VE 
ULUSLARARASI İKTİSAT 

 1 
Doçentliğini Makro İktisat alanında almış ve Ekonomik 
Büyüme,Kalkınma ve Kriz Ekonomisi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

KOOPERATİFÇİLİK  1 
Sürdürülebilir Kalkınma ve Kooperatifçilik alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

TİCARET HUKUKU  1 
Doçentliğini Ticaret Hukuku alanında almış ve ticaret 
hukukunun bütün alanlarında çalışmalar yapmış 
olmak. 

ÜRETİM YÖNETİMİ VE 
PAZARLAMA 

 1 
Doçentliğini Pazarlama alanında almış ve Elektronik 
Sağlık Hizmetleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

YÖNETİM VE ÇALIŞMA 
PSİKOLOJİSİ 

 1 
Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış ve 
Dezavantajlı Gruplar konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON  1 
Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış ve 
Çeşitlendirme Stratejisi ve Yönetim Kurulu alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

KEŞAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ  1 
İşletme Doktoralı olup, Örgütsel Davranış alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YO. 
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE 

TEKNOLOJİLERİ 
 1 

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış 
olmak. Grafoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 

ULUSLARARASI TİCARET VE 
FİNANSMAN 

 1 
Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. Gıda 
pazarlaması ve yeşil pazarlama alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

BİNA BİLGİSİ  1 
Doçentliğini Mimarlık alanında almış ve Ekolojik 
Tasarım ile Ekolojik Turizm konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 1  
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknolojisi alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

GIDA TEKNOLOJİSİ 1  
Meyve Sebze Teknolojisinde Membran Ayırma 
Teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ  1 
Sonlu Elemanlar Metodu ve Yapay Sinir Ağları 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 
1  

Çocuklarda Ağrı Yönetimi konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

HEMŞİRELİK ESASLARI  1 
Doçentliğini Hemşirelik Esasları alanında almış ve 
Hemşirelikte Etik Değerler ve Meslektaş Dayanışması 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1  
Serebrovasküler Cerrahi ve Spinal Disrafizm 
konularında klinik ve deneysel çalışmaları bulunmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 

 1 
En az 10 yıl yenidoğan yoğun bakım tecrübesine sahip 
olmak 

GÖĞÜS CERRAHİSİ  1 
Entübe olmadan uyanık gerçekleştirilen VATS 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 1  
Doçentliğini Romatoloji alanında almış olmak. Behçet 
hastalığı ve kalp tutulumu konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 1  
İç Hastalıkları Doçenti ve yoğun bakım yandal uzmanı 
olmak. Ektrakorporeal tedaviler konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI  1 
Doçentliğini Hematoloji alanında almış olmak. Kök 
hücre nakil belgesine sahip olmak. 

İÇ HASTALIKLARI  1 
Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 
alanında almış olmak. 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM  1 
Perinatoloji Yan Dal uzmanı olup, Doçentliğini Kadın 
Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. 

KARDİYOLOJİ  1 
Kardiyoonkoloji alanında klinik deneyimi ve bilimsel 
çalışmaları olmak. 

TIBBİ BİYOKİMYA  1 
Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. 
Proteazom inhibisyonu, otofaji, hücresel stresler ve 
apoptoz üzerine çalışma yapmış olmak. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1  
Tıp Fakültesi mezunu ve Mikrobiyoloji doçenti olup, 
Antibiyotik direnci ve mikoloji konusunda deneyimli 
olmak. 

ÜROLOJİ  1 Transgender cerrahisi alanında deneyimli olmak. 
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

FİNANS VE BANKACILIK  1 
Makro Bilim alanında iktisadi büyüme, gelişme 
ekonomisi ve bankacılık konusunda çalışmaları olmak. 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

HALKLA İLİŞKİLER VE 
REKLAMCILIK 

 1 İtibar yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak. 

 4513/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 4594/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Yerli Aksam Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/18)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/26)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2017/21919 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/8387 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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