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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ALAN YÖNETİMİ İLE ANIT ESER KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ

İLE YÖNETİM ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2005 tarihli ve 26006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alan Yö-
netimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine “etkileşim” ibaresinden sonra
gelmek üzere “-geçiş” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesine “etkileşim” ibaresinden sonra gelmek
üzere “-geçiş” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Alan başkanı: Yönetim alan başkanını,
Anıt eser: Kullanım durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sa-

natsal özellikleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen taşınmaz kültür varlıklarını,
Anıt eser kurulu: Anıt eser niteliğindeki taşınmaz kültür varlıklarına münhasır olarak

oluşturulan kurulu,
Arkeolojik sit alanı: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların

yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve
kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanları,

Bağlantı noktası: Yönetim alanı sınırlarında yer almamakla birlikte, arkeolojik, coğrafi,
kültürel ve tarihi nedenlerle veya aynı vizyon ve tema etrafında yönetim ve gelişiminin sağ-
lanması bakımından bu yer ile irtibatlandırılan kültürel varlıkları,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
Danışma kurulu: Alan yönetimine ilişkin yönetim plan taslağının karara bağlanması ve

uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulan kurulu,
Denetim birimi: Gerek görülmesi halinde eşgüdüm ve denetleme kurulunun denetim

görevini yürütmek üzere kurulacak birimi,
Eşgüdüm ve denetleme kurulu: Yönetim planını onaylamak ve uygulanmasını denetle-

mekle yetkili ve görevli kurulu,
Genel müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,
Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,
Kentsel sit alanı: Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada

bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek
nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel
ve tabii peyzaj elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar, sokak
ve meydanlar ve benzeri) birlikte bulundukları alanları,

Kültür varlığı: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla
ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve
taşınmaz varlıkları,

Sivil toplum örgütleri: 2863 sayılı Kanun ve alt mevzuatı ile ilgili, yönetim planının
hazırlanması ve uygulanması sırasında katkısı olabilecek dernek, vakıf, birlik, üniversite ve
meslek odası gibi kuruluşları,

Tarihi sit: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından çok önemli tarihi olayların ce-
reyan ettiği ve bu sebeple korunması gerekli yerleri,

Yönetim alanı: Sit alanları, ören yerleri, tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve etkile-
şim-geçiş sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, de-
ğerlendirilmesi, belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel
ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel
idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları
ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerleri,

Yönetim planı: Yönetim alanının korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini sağ-
lamak amacıyla işletme projesini, kazı planı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı
imar planını dikkate alarak oluşturulan koruma ve gelişim projesinin, yıllık ve beş yıllık uygu-
lama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen planları 

ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentle-

rine, “etkileşim” ibarelerinden sonra gelmek üzere “-geçiş” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Yönetim alanları Bakanlıkça belirlenir. Yönetim alanlarının belirlenme-

sinde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Sit alanlarının, ören yerlerinin ve alanın etkileşim-geçiş sahalarının ve bağlantı nok-

talarının araştırılması ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla etütler yapılır. Bu
etüt sonuçlarına göre Kanun, bu Yönetmelik ve ilke kararlarına uygun olarak öneri yönetim
alanı sınırı belirlenir. Öneri yönetim alanının belirlenmesiyle ilgili olarak ilgili kurum ve ku-
ruluşlar, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin ve alanda mülkiyet hakkı bu-
lunanların önerileri de değerlendirilir.
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b) Öneri yönetim alanı sınırı, bu sınır dahilinde alanla ilgili hizmetine ihtiyaç duyulan
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilir. Kurum ve kuruluşlar, öneri ve görüşlerini tebliğden
itibaren otuz gün içinde iletmedikleri takdirde olumlu görüş verildiği kabul edilir.

c) Üniversiteler, belediyeler, valilikler ve ilgili sivil toplum örgütleri yönetim alanı be-
lirlenmesi önerisiyle başvurduğu takdirde bu esaslar doğrultusunda teklif Bakanlıkça değer-
lendirilir.

ç) Bu çalışmalar sonucunda belirlenen nihai yönetim alanı sınırları Bakanlıkça ilgili
kurum ve kuruluşlara iletilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Yönetim planı taslağı, Bakanlık tarafından atanan alan başkanının eşgü-

dümünde, alanın niteliğine bağlı olarak farklı meslek gruplarına mensup uzmanlardan oluştu-
rulacak bir ekip tarafından bu Yönetmelik esaslarına göre hazırlanır.

Plan taslağının hazırlanması öncesinde ve hazırlanma sürecinde ilgili kurum ve kuru-
luşların, yerel halkın, ilgili sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, üniversitelerin, gerekli
görülecek özel sektör temsilcilerinin ve alanda mülkiyet hakkı bulunanların katılımı ile bilgi-
lendirme ve yönetim planına veri oluşturacak konuların belirlenmesi amacıyla ilgili tarafların
katıldığı asgari iki toplantı düzenlenir. Bu toplantılar halka, mahalli idarelerce panolara asılacak
ilanlarla, mahalli idarelerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla, diğerlerine
yazı ile duyurulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Yönetim alanının bütününe ilişkin yönetim planı taslağı Bakanlıkça doğ-

rudan hazırlanır veya hazırlattırılır. Bakanlık yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin olarak
alanla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü işbirliği yapabilir.

Bakanlığın yönetim alanının belirlenmesi, yönetim planlarının hazırlanması ve alan yö-
netimi konusunda yapacağı çalışmalar Genel Müdürlükçe yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan tablo örneği aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Yönetim planlarının hazırlanması veya hazırlattırılması hallerinde kuru-

lacak planlama ekibinde en az;
a) Kentsel sit alanları için; üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama ve sanat

tarihi bölümleri,
b) Arkeolojik sit alanları için; üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, sanat

tarihi ve arkeoloji bölümleri,
c) Tarihi sit alanları için; üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama ve tarih bö-

lümleri,
mezunu uzmanların bulunması zorunludur.
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Alanın niteliğine göre üniversitelerin tarih, sosyoloji, antropoloji, kamu yönetimi, iş-
letme, ekonomi, turizm işletmeciliği, reklamcılık, halkla ilişkiler ve iletişim gibi bölümlerinden
mezun uzmanlar ile gerekli olabilecek farklı meslek gruplarına mensup kişiler de ekibe dahil
edilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetkili
idarece” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma kurulunun önerileri doğrultusunda gözden geçirilen yönetim planı taslağı,
Bakanlıkça danışma kurulunun görüşleri ile birlikte bu Yönetmelik esaslarına göre oluşturulan
eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilir.

Eşgüdüm ve denetleme kurulu, planı inceler ve gerekirse plan hazırlama ekibine gerekli
düzeltmeleri yaptırır. Yönetim planının onaylanabilmesi için toplantıya katılan kurul üyelerinin
dörtte üçünün olumlu oyu gerekir. Onaylama işlemi, yönetim planı taslağının eşgüdüm ve de-
netleme kuruluna tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlanır.

Yönetim planı onaylandıktan sonra Bakanlıkça çoğaltılarak sorumlu kurum ve kuru-
luşlara iletilir. Yönetim planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak Bakanlığın görevidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgü-

düm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim planına uymak, plan kapsamındaki hizmetlere
öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri koymakla yükümlüdürler.

Yönetim planlarında tanımlanan görevlerin gerçekleştirilmesi sürecinde alan başkanı,
uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık koordineli olarak çalışır. Bu koordi-
nasyonu sağlamak alan başkanının görevidir.

Alan başkanınca, yönetim planı kapsamında belirlenen yönetim hedef ve politikaları
doğrultusunda alana yönelik yapılan çalışmaların yıllık performans değerlendirmeleri ve bir
sonraki yılın çalışma programı ile bütçe taslağı bir raporla birlikte hazırlanır. Hazırlanan ra-
porlar eşgüdüm ve denetleme kurulunca değerlendirilir ve bir sonraki yılın çalışma programı
ve bütçesi onaylanır. Yıllık incelemenin dışında alan başkanı ve Bakanlık koordinasyonunda
beş yılda bir vizyon, hedefler ve politikalar gözden geçirilerek güncellenen yönetim planı tas-
lağı 11 inci ve 12 nci maddelerde tanımlı süreç doğrultusunda değerlendirilir ve onaylanır. Pla-
nın, beş yıl sonunda kapsamlı olarak güncellenmesi sürecinde gerekli görülmesi halinde Ba-
kanlıkça ilgili tarafların katılımıyla koordinasyon toplantıları düzenlenebilir.

Yönetim alanı kapsamındaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarında yö-
netim planı ile yapılması öngörülen çalışmalara ilişkin her türlü inşai ve fiziki müdahale ve
fonksiyon değişiklikleri ile bunlara ait plan ve proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun izninin alınması zorunludur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Alan başkanı, alanla ilgili daha önceden çalışmalarda bulunmuş, alanı

yeterince tanıyan, alan hakkında belirli bir vizyon geliştirebilen, kültürel miras yönetimi ile il-
gili yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi, yönetim politikaları ve uygulamaları hakkında de-
neyimli, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların veya bunlara denkliği
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Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının mimarlık, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, sanat tarihi/tarih, hukuk, kamu yö-
netimi, işletme ve ekonomi bölümü mezunlarından Bakanlıkça atanır.  Alan başkanının görev
süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren alan başkanı Bakanlıkça tekrar atanabilir.

Alan başkanlığı görevini fiilen yürütenlere, Devlet memurları aylık katsayısının (20000)

gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak kaydıyla alanın özelliğine göre

Bakan tarafından belirlenecek miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutul-

maksızın çalışmayı takip eden her aybaşında Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Mü-

dürlüğü bütçesinden ödeme yapılır.

Alan başkanı aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Yönetim planının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi sürecinde

ilgili idareler arasındaki eşgüdümü ve gerçekleştirilecek toplantıların organizasyonunu sağla-

mak,

b) Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için Bakanlık ve ilgili diğer ida-

reler ile birlikte çalışma programlarını hazırlamak ve kaynak araştırması yapmak,

c) Yıllık denetim raporlarını hazırlamak ve bu raporları Bakanlığa sunmak,

ç) Yönetim planlaması sürecindeki tüm raporların ve belgelerin arşivlemesini yapmak,

d) Alanın kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğini sağ-

lamak.

Alan başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim planı ve

uygulaması ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “alan

başkanı ve yetkili idarece” ibaresi “Bakanlıkça” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Yetkili idare”

ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçi-

lecek iki üye ile hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerden birer temsilci olmak üzere Bakanlıkça

tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme kurulunun da

başkanıdır. Eşgüdüm ve denetleme kurulunda yer alan kurum temsilcisi üyelerin üyelikleri ku-

rumlarının görevlendirdiği süre boyunca devam eder.

Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere mahallinde toplanır. Kurul toplantı-

sının bu Yönetmelikte belirlenen görevleri kapsamındaki gündemi alan başkanı tarafından be-

lirlenir.

Alan başkanının talebi üzerine veya Bakanlık gerekli gördüğü takdirde kurul, olağan-

üstü toplantıya çağırılabilir. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az

dörtte üçünün oylarıyla karar alır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin, ikinci fıkrasında yer alan “yetkili

idarelerce” ibaresi, “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ALACAK VE BORÇLARINA

İLİŞKİN UZLAŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun;

5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin
Kanun, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzen-
lenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hiz-
metleri Kanunu ve ilgili diğer kanunlardan kaynaklanan alacaklar veya bu Kanunlarla Kuruma
verilen yetkiler çerçevesinde düzenlenen sözleşmelerden kaynaklanan alacaklar, idari para ce-
zaları da dâhil olmak üzere ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen bütün alacaklarına
(Hazine Payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı dâhil olmak üzere tahsiline aracılık ettiği alacaklar
ile Hazine payına ilişkin cezai şart hariç) veya borçlarına ilişkin uzlaşma usul ve esaslarını be-
lirlemektir.

(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hü-
kümleri ve işletmeciler ile imzalanan imtiyaz sözleşmelerinde yer alan Sözleşme Koordinasyon
Kurulu ve Lisans Koordinasyon Kuruluna ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve

İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun 5 inci maddesinin on dördüncü fıkrasına da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Kanun: 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun

Kuruluşuna İlişkin Kanunu,
b) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
c) Kurul Başkanı: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanını,
ç) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
d) KMKP: Kurum Masraflarına Katkı Payını,
e) Toplantı Sonuç Tutanağı: Uzlaşma toplantısı neticesinde, uzlaşmazlık konusunda uz-

laşıldığı veya uzlaşılamadığına dair Uzlaşma Komisyonu ve karşı taraf temsilcileri tarafından
düzenlenerek imzalanan belgeyi,

f) Uyuşmazlıkla ilgili birim: İhtilaf konusu alacak veya borca dayanak teşkil eden iş ve
işlemleri yürüten birimi,

g) Uzlaşma koordinatörlüğü: Uzlaşma talebinin Kuruma ulaşmasından itibaren veya
Kurumun uzlaşma davetinde bulunması üzerine gerekli iş ve işlemleri takip etmek dâhil tüm
uzlaşma yazışmalarını yapmak, uzlaşma görüşmelerinde hazırlanan raporların kaydı, numara-
landırılması, muhafazası ve arşivlenmesini sağlamak üzere Kurum nezdinde oluşturulan
koordinatörlüğü,
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ğ) Uzlaşma komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında Kurumu uyuşmazlık görüşmele-
rinde temsile yetkili kişilerden oluşan komisyonu,

h) Uzlaşma tutanağı: Uyuşmazlık konusunda uzlaşıldığına dair yetkili makam ve karşı
taraf yetkilisi tarafından müştereken imzalanan, işletmecinin adı soyadı/unvanı ve adresi, bağlı
olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası, uyuşmazlığın konusu,
dönemi, tutarı, üzerinde uzlaşılan tutar, bu tutarın ödeneceği tarih ve banka bilgileri gibi hu-
susların yer aldığı ilam hükmünde olan uzlaşmaya ilişkin tutanağı,

ı) Yetkili makam: Bölge müdürü ya da Kurul Başkanı tarafından tesis edilmiş olan idari
para cezalarında Kurul Başkanını; diğer alacak ve borçlar için Kurulu,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta

yer alan tanımlar geçerlidir.
İlkeler
MADDE 4 – (1) Kurum tarafından yürütülen uzlaşma sürecinin her aşamasında aşağı-

daki ilkeler göz önüne alınır:
a) Kamu yararının gözetilmesi ve korunması.
b) Uyuşmazlıkların dava ve icra yoluna başvurulmadan önce yahut dava ve icra aşa-

masında olsa dahi uzlaşma yolunun denenerek çözüme kavuşturulması.
c) İhtilafın adil ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi.
ç) Uzlaşma başvurusunun ilgililer için ayrım gözetmeksizin, tarafsız ve eşit şartlarda

ulaşılabilir olması.
d) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça, benzer koşullardaki uzlaşma ta-

leplerinin aynı ölçütler çerçevesinde adil ve hızlı sonuçlandırılması.
e) Uzlaşma sürecinin her aşamasında, elde edilen taraf verilerinin gizliliğinin ihlal edil-

meyecek şekilde korunması.
İKİNCİ BÖLÜM

Adli ve İdari Uyuşmazlıklarda Uzlaşma Usul ve Esasları
Adli uyuşmazlıklarda uzlaşma
MADDE 5 – (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun, 4/2/1924 tarihli ve 406
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanunu, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 4/5/2007 ta-
rihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yo-
luyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
1525 inci maddesi, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili diğer ka-
nunlardan kaynaklanan alacaklar veya bu Kanunlarla Kuruma verilen yetkiler çerçevesinde
düzenlenen sözleşmelerden kaynaklanan alacaklar, ödenmeyen veya kısmen ödenen alacakla-
rına karşı adli yargı yoluna başvurmadan önce veya yargılama ya da icra aşaması sonuçlanın-
caya kadar karşı tarafın uzlaşma davetlerini kabul edebilir veya karşı tarafı uzlaşmaya davet
edebilir.

(2) Kurum, adli yargı konusu borçlarına ilişkin olarak da adli yargı yoluna başvurul-
masından önce veya yargılama ya da icra aşaması sonuçlanıncaya kadar karşı tarafa uzlaşma
davetinde bulunabilir veya karşı tarafın uzlaşma davetlerini kabul edebilir.
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(3) Uzlaşma, Kurum alacak ve borçlarına ilişkin olarak uzlaşma tutanağında belirtilen
anlaşmaları kapsar. Uzlaşma konusu ihtilafın tamamı ya da bir kısmı üzerinde uzlaşma sağla-
nabilir. Buna göre maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde, asıl alacak
ve fer’ilerinden kısmen ya da tamamen vazgeçilebileceği gibi ödemenin ertelenmesi, taksit-
lendirme, takas veya mahsuplaşma da yapılabilir.

Adli uyuşmazlıklarda uzlaşmanın usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Kurul Başkanının onayı ile ilgiliye uzlaşma davetinde bulunulabilir.

Bu durumda;
a) Anılan davet yazısında ihtilaf konusu husus açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilir.
b) Kurumun kabul edebileceği haklı nedenler ile mücbir sebep halleri hariç olmak üzere,

karşı tarafın 30 gün içerisinde davete cevap vermesi gerekir. Bu süre içerisinde herhangi bir
cevap verilmemesi uzlaşma davetinin kabul edilmediği anlamına gelir. Talep edilmesi halinde
bir defa ve 30 günü geçmemek üzere ilave süre tanınabilir.

c) Davetin kabulü halinde, davetin kabul edildiğine ilişkin olarak hazırlanan cevap ya-
zısı Kuruma gönderilir. Bu yazıda, ilgili adına uzlaşma görüşmelerine katılacak ve ihtilafı so-
nuçlandırmaya yetkili kişi/kişilerin isim ve irtibat bilgileri, yetki belgeleri ve imza sirkülerle-
rine/imza beyannamesine de yer verilmesi zorunludur.

ç) Uzlaşma davetinin usul ve süreye uygun olarak kabulü halinde, Kurum nezdinde uz-
laşma komisyonu oluşturulur.

d) Kurumun belirleyeceği bir tarih ve gündemde, ilgili karşı taraf temsilcilerinin katı-
lımıyla uzlaşma toplantısı düzenlenir. Uzlaşma görüşmelerinin belirlenen günde sonuçlandırı-
lamaması veya daha ayrıntılı bir inceleme ya da araştırmanın yapılması gibi gerekliliklerin or-
taya çıkması halinde ve usul ekonomisine uygun olarak taraflar, toplantıya aynı gün belirlenen
zamanda veya sonradan belirlenerek muhataba bildirilecek başka bir günde devam edebilirler
ve birden fazla toplantı yapabilirler. Makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağının toplantı
başlamadan önce bildirilmesi şartıyla toplantı, muhataba bildirilecek daha sonraki bir tarihe
ertelenebilir. Mazeretsiz olarak toplantıya katılım sağlanmaması halinde uzlaşma gerçekleş-
memiş sayılır. Karşı taraf temsilcilerinin mazeretsiz toplantıya katılım sağlamamalarına ilişkin
husus, uzlaşma komisyonu tarafından imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak uz-
laşma dosyasında saklanır.

e) Uzlaşma görüşmeleri neticesinde görüşmelerin sona erdiğine dair toplantı sonuç tu-
tanağı düzenlenir. Toplantı sonuç tutanağı ve uzlaşma komisyonu tarafından düzenlenen rapor
yetkili makamın onayına sunulur.

f) Yetkili makam tarafından alınan uzlaşma/uzlaşmamaya ilişkin karar karşı taraf yetkili
kişi/kişileri ve Kurum Başkanı tarafından imzalanarak uzlaşma/uzlaşmama süreci tamamlanır.

(2) İlgili tarafından ihtilaf konusu husus açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle
Kuruma uzlaşma davetinde bulunulması ve yetkili makamın uygun görmesi halinde ilgilinin
uzlaşma daveti kabul edilir. Bu durumda;

a) Yetkili makamın uygun görmesinden itibaren ilgilinin davetine 30 gün içerisinde ce-
vap verilir.

b) Kurum nezdinde uzlaşma komisyonu oluşturulur.
c) Uzlaşma komisyonunun belirleyeceği tarih ve gündemde, ilgili karşı taraf temsilci-

lerinin katılımıyla uzlaşma toplantısı düzenlenir. İhtiyaç halinde ve usul ekonomisine uygun
olarak taraflar birden fazla toplantı yapabilirler. Mazeretsiz olarak toplantıya katılım sağlan-
maması halinde uzlaşma gerçekleşmemiş sayılır.
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ç) Uzlaşma görüşmeleri neticesinde görüşmelerin sona erdiğine dair toplantı sonuç tu-
tanağı düzenlenir. Toplantı sonuç tutanağı ve uzlaşma komisyonu tarafından düzenlenen rapor
yetkili makamın onayına sunulur.

d) Yetkili makam tarafından alınan uzlaşma/uzlaşmamaya ilişkin karar karşı taraf yetkili
kişi/kişileri ve Kurum Başkanı tarafından imzalanarak uzlaşma/uzlaşmama süreci tamamlanır.

(3) Kurumun borçlarına ilişkin olarak birinci ve ikinci fıkra hükümlerinde belirlenen
usullere göre uzlaşma süreci sonuçlandırılır.

(4) Adli uyuşmazlıklarda uzlaşma görüşmelerinin, davetin kabul tarihinden itibaren en
geç 120 gün içinde sonuçlandırılması esastır. Bu süre tarafların mutabakatı ile 60 gün daha
uzatılabilir. En geç 180 gün içinde görüşmelerin sonuçlandırılamaması halinde uzlaşma sağla-
namamış sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmemiş/sağlanamamış sayıldığı hallerde uzlaşmazlık tu-
tanağı uzlaşma komisyonu tarafından imzalanarak karşı tarafa tebliğ edilir.

İdari uyuşmazlıklarda uzlaşma

MADDE 7 – (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun, 4/2/1924 tarihli ve 406
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanunu, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 4/5/2007 ta-
rihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yo-
luyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
1525 inci maddesi, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili diğer ka-
nunlar kapsamında doğan, tahsilat süresi içerisinde ödenmeyen veya kısmen ödenen idari para
cezalarına karşı uzlaşma talebinde bulunulabilir.

(2) Kurumun idari ücret, KMKP, telsiz ücreti ve birinci fıkrada sayılan Kanunlardan
kaynaklanan ödenmeyen veya kısmen ödenen alacaklarına karşı yapılacak uzlaşma talepleri
de bu madde kapsamında değerlendirilir.

(3) Uzlaşma konusu ihtilafın tamamı ya da bir kısmı üzerinde uzlaşma sağlanabilir,
buna göre maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde, asıl alacak ve fer’ile-
rinden kısmen ya da tamamen vazgeçilebileceği gibi ödemenin ertelenmesi, taksitlendirme, ta-
kas veya mahsuplaşma da yapılabilir.

İdari uyuşmazlıklarda uzlaşmanın usul ve esasları

MADDE 8 – (1) Kurul Başkanının onayı ile ilgiliye uzlaşma davetinde bulunulabilir.
Bu durumda;

a) Anılan davet yazısında ihtilaf konusu husus açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilir.
b) Kurumun kabul edebileceği haklı nedenler ile mücbir sebep halleri hariç olmak üzere,

karşı tarafın yedi gün içerisinde davete cevap vermesi gerekir. Bu süre içerisinde herhangi bir
cevap verilmemesi uzlaşma davetinin kabul edilmediği anlamına gelir.

c) Davetin kabulü halinde, davetin kabul edildiğine ilişkin olarak hazırlanan cevap ya-
zısı Kuruma iletilir. Bu yazıda, ilgili adına uzlaşma görüşmelerine katılacak ve ihtilafı sonuç-
landırmaya yetkili kişi/kişilerin isim ve irtibat bilgileri, yetki belgeleri ve imza
sirkülerlerine/imza beyannamesine de yer verilmesi zorunludur.

ç) Uzlaşma davetinin usul ve süreye uygun olarak kabulü halinde, Kurum nezdinde uz-
laşma komisyonu oluşturulur.
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d) Kurumun belirleyeceği bir tarih ve gündemde, ilgili karşı taraf temsilcilerinin katı-
lımıyla uzlaşma toplantısı düzenlenir. Uzlaşma görüşmelerinin belirlenen günde sonuçlandırı-
lamaması veya daha ayrıntılı bir inceleme ya da araştırmanın yapılması gibi gerekliliklerin or-
taya çıkması halinde ve usul ekonomisine uygun olarak taraflar, toplantıya aynı gün belirlenen
zamanda veya sonradan belirlenerek muhataba bildirilecek başka bir günde devam edebilirler
ve birden fazla toplantı yapabilirler. Makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağının toplantı
başlamadan önce bildirilmesi şartıyla toplantı, muhataba bildirilecek daha sonraki bir tarihe
ertelenebilir. Mazeretsiz olarak toplantıya katılım sağlanmaması halinde uzlaşma gerçekleş-
memiş sayılır. Mazeretsiz olarak toplantıya katılım sağlanmaması hususu uzlaşma komisyonu
tarafından imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak uzlaşma dosyasında saklanır.

e) Uzlaşma görüşmeleri neticesinde görüşmelerin sona erdiğine dair toplantı sonuç tu-
tanağı düzenlenir. Toplantı sonuç tutanağı ve uzlaşma komisyonu tarafından düzenlenen rapor
yetkili makamın onayına sunulur.

f) Yetkili makam tarafından alınan uzlaşma/uzlaşmamaya ilişkin karar karşı taraf yetkili
kişi/kişileri ve Kurul Başkanı tarafından imzalanarak uzlaşma/uzlaşmama süreci tamamlanır.

g) Uzlaşma başvurularının 30 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunludur. Kurul tara-
fından karara bağlanması gereken durumlarda bu süre en fazla 15 gün uzatılabilir. Süresi içe-
risinde uzlaşma sonuçlandırılamazsa istek reddedilmiş sayılır.

(2) Kurum tarafından verilen idari para cezalarının ödenmeyen veya kısmen ödenmiş
olup da ödenmeyen tutarlarına ilişkin olarak ilgili tarafından uzlaşma konusu husus açık ve
anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle Kuruma uzlaşma davetinde bulunulması durumunda;
yetkili makamın uygun görmesi halinde ilgilinin uzlaşma daveti kabul edilebilir. Bu durumda;

a) Mücbir sebep hükümleri hariç olmak üzere, ilgilinin davetine 7 gün içerisinde cevap
verilmesi gerekir. Bu süre içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi de uzlaşma davetinin
kabul edilmediği anlamına gelir.

b) Uzlaşma komisyonunun belirleyeceği tarih ve gündemde, ilgili karşı taraf temsilci-
lerinin katılımıyla uzlaşma toplantısı düzenlenir. İhtiyaç halinde ve usul ekonomisine uygun
olarak taraflar birden fazla toplantı yapabilirler. Mazeretsiz olarak toplantıya katılım sağlan-
maması halinde uzlaşma gerçekleşmemiş sayılır.

c) Uzlaşma görüşmeleri neticesinde görüşmelerin sona erdiğine dair toplantı sonuç tu-
tanağı düzenlenir. Toplantı sonuç tutanağı ve uzlaşma komisyonu tarafından düzenlenen rapor
yetkili makamın onayına sunulur.

ç) Yetkili makam tarafından alınan uzlaşma/uzlaşmamaya ilişkin karar karşı taraf yetkili
kişi/kişileri ve Kurul Başkanı tarafından imzalanarak uzlaşma/uzlaşmama süreci tamamlanır.

d) Uzlaşma başvurularının 30 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunludur. Kurul tara-
fından karara bağlanması gereken durumlarda bu süre en fazla 15 gün uzatılabilir. Süresi içe-
risinde uzlaşma sonuçlandırılamazsa istek reddedilmiş sayılır.

(3) Kurumun idari ücret, KMKP, telsiz ücretleri ve 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki
Kanunlardan kaynaklanan alacaklar için yapılan uzlaşma başvuruları da bu maddenin birinci
fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Makam, Uzlaşma Komisyonunun Teşkili, Görevleri, Toplanma ve Karar Alma

Usulleri
Yetkili makam
MADDE 9 – (1) İhtilaf konusu alacak veya borca yönelik uzlaşma sürecinde nihai karar

yetkisi, yetkili makam sıfatıyla; bölge müdürü ya da Kurul Başkanı tarafından tesis edilmiş
olan idari para cezalarında Kurul Başkanında, diğer alacak ve borçlar için ise Kuruldadır.
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Uzlaşma komisyonunun teşkili
MADDE 10 – (1) Komisyon, Kurumun taraf olduğu adli ve idari uyuşmazlıklarda

11 inci maddede sayılan görevleri yerine getirmek üzere Kurum Başkanının belirleyeceği Kurum
başkan yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında Hukuk Müşavirliği, Mali İşler Daire
Başkanlığı, Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı ve ilgili daire başkanlığı veya bölge müdür-
lüğü/müdürlükten olmak üzere 5 üyeden meydana gelir.

(2) Asıl üyenin katılamadığı toplantılara katılmak üzere, üye sayısı kadar yedek komis-
yon üyeleri de birinci fıkrada belirtilen usulle seçilir.

(3) Uzlaşma komisyonu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Karara
muhalif olan üyeler muhalefet gerekçesini belirtmek zorundadır.

Uzlaşma komisyonunun görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Komisyon uzlaşma görüşmelerinde Kurumu temsile yetkilidir.
(2) Komisyon, uzlaşma görüşmeleri neticesinde uzlaşma ve uzlaşmama gerekçelerini

ihtiva eden raporu düzenleyerek yetkili makamın onayına sunar.
(3) Zorunlu haller hariç olmak üzere uzlaşma görüşmelerinin Komisyonun tamamının

katılımıyla yürütülmesi esastır. Asıl üyenin komisyona katılamaması halinde yedek üye ko-
misyona katılır ve uzlaşma görüşmelerinin sonuna kadar komisyon üyeliği görevini yerine ge-
tirir.

(4) Uzlaşma görüşmeleri haricinde uzlaşmanın esasına ilişkin olarak komisyon üyeleri
kendi aralarında toplanarak görüşme yapabilirler.

(5) Komisyon, adli uyuşmazlıklara ilişkin olarak yapılacak uzlaşmalar kapsamında ko-
nuya ilişkin bilgi ve belgeleri incelemek suretiyle; ihtilaf konusunu, vazgeçilen veya terkin
edilen alacak veya borç miktarını, Kurumun görüşü, karşı tarafın görüşü, komisyonun çözüm
önerileri ile ihtilafın sürdürülmesi halinde muhtemel sonuçları ve Kurumun temel çıkar ve ih-
tiyaçlarını değerlendirir.

(6) İdari uyuşmazlıklara yönelik olarak yapılan uzlaşma başvurularında idari para ce-
zasının verilmesi ya da kamu alacağının doğduğu aşamada sunulan belgelerde herhangi bir ha-
tanın sonradan anlaşılması, cezanın takdirine ve/veya miktarına etki eden vakıa veya delillerin
süresinde sunulamamış olması, cezaya dayanak teşkil eden hüküm ve kriterlerde cezadan in-
dirim sebebi oluşturabilecek hususların varlığının sonradan tespiti hallerinden birinin bulun-
ması, idari para cezasına ya da kamu alacağına dayanak mevzuat hükümlerinde karşı taraf le-
hine düzenleme gereği dikkate alınacak bir hükmün bulunması, emsal mahkeme kararları, uz-
laşma başvurusunda bulunan tarafa özgü ispatlanmış ciddi mali kısıtlar gibi durumlarda konu
komisyonca değerlendirilir.

(7) İlgili bütün daireler, komisyon tarafından gerekli görülen tüm bilgi ve belgeleri za-
manında komisyona vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzlaşma Görüşmelerinde Temel İlkeler ve Komisyonca Değerlendirilmesi
Uzlaşma görüşmelerinde temel ilkeler
MADDE 12 – (1) Uzlaşma yolu, Kurum ve karşı taraf için başvurulması zorunlu bir

husus değildir.
(2) İhtilafa ilişkin dava açılmış olması ve/veya icra takibi başlatılmış olması uzlaşma

sürecine engel teşkil etmez.
(3) Uzlaşma görüşmelerinde taraflar süreci devam ettirmek, süreci tamamlamak ve so-

nuçlandırmak hususunda serbesttirler.
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(4) Uzlaşma görüşmelerinin usul ekonomisine uygun olarak hızlı bir şekilde sonuçlan-
dırılması esastır.

(5) Aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça uzlaşma görüşmelerinin gizliliği esastır.
Uzlaşma görüşmelerinde taraflarca elde edilen bilgi ve belgeler ile diğer kayıtlar karşı tarafın
rızası olmadan açıklanamaz. Görüşmeler esnasında fotoğraf çekilemez. Görüntü ve ses kaydı
yapılamaz.

(6) Uzlaşma komisyonunda görüşülen bir ihtilaf hakkında dava açılması halinde;
a) Uzlaşma başvurusu ve uzlaşmaya davet yazısı,
b) Uzlaşma komisyonunda uyuşmazlığın anlaşma ile sona erdirilmesi için taraflarca

ileri sürülen görüşler,
c) Uzlaşma görüşmeleri esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir

vakıa veya iddianın kabulü,
ç) Sadece uzlaşma işlemleri dolayısıyla hazırlanan belgeler,
mahkemede delil olarak ileri sürülemez ve bu hususlar hakkında uzlaşma görüşmelerine

katılan kişilerin tanıklık yapmaları istenemez. Bu fıkradaki hüküm, beyan veya belgenin şekline
bakılmaksızın uygulanır.

(7) Uzlaşma görüşmeleri sırasında yapılan ikrarlar toplantı sonuç tutanağına geçirilme-
diği sürece tarafları bağlamaz.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen sınırlamalar saklı kalmak şartıyla, uzlaşma görüşmelerinde
sunulan deliller, dava ve icra takibi ile tahkimde ileri sürülebilir.

(9) Uzlaşma görüşmelerinin Kurum merkez binasında yapılması esastır. Komisyon ta-
rafından gerek görülmesi halinde görüşmenin başka yerde yapılması veya sesli ve görüntülü
iletişim sistemlerinin kullanılması suretiyle uzaktan gerçekleştirilmesi kararlaştırılabilir.

(10) Uzlaşma görüşmelerinde taraflarca uzman, bilirkişi ve tanık görüşünden faydala-
nılabilir.

(11) Uzlaşma sağlanamaması halinde taraflarca sunulan bilgi ve belgeler karşılıklı ola-
rak iade edilir. Karşı tarafça sunulmuş olan belgelerin varsa mevcut kopyaları imha edilir.

(12) Uzlaşma sağlanması halinde taraflarca uzlaşmaya esas teşkil eden belge ve tuta-
nakların gizlilik esaslarına riayet edilmek suretiyle en az 5 yıl boyunca saklanması zorunlu-
dur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzlaşma koordinatörlüğü
MADDE 13 – (1) Uzlaşma komisyonunun koordinasyonu ile komisyon tarafından ha-

zırlanan raporların kaydı, numaralandırılması, muhafazası ve arşivlenmesi iş ve işlemleri uz-
laşma koordinatörlüğü tarafından yerine getirilir.

(2) Uzlaşma görüşmelerinin günü, yeri, saati ve gündemi komisyon başkanı tarafından
belirlenerek toplantı tarihinden en az 2 gün önce uzlaşma koordinatörlüğü tarafından komisyon
üyelerine ve karşı tarafa bildirilir.

(3) Aksi kararlaştırılmadıkça uzlaşma koordinatörlüğünce uzlaşma görüşmelerine ka-
tılım sağlanabilir; ancak oy kullanamazlar.

(4) Uzlaşma koordinatörlüğü uzlaşma sürecinde bu Yönetmelikte düzenlenen gizlilik
esaslarına uymakla yükümlüdür.

(5) Kurul Başkanı, uzlaşma koordinatörlüğü için yeteri kadar personel görevlendirir.
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Uzlaşma hüküm ve sonuçları

MADDE 14 – (1) Uzlaşma halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava
açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz.

(2) Uzlaşma tutanakları ilam hükmünde olup uzlaşılan alacaklar, ilgisine göre ilamların
icrasına dair genel hükümler çerçevesinde infaz olunur veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.

(3) Uzlaşma gerçekleşmemesi halinde, uzlaşma görüşmelerine esas konu hakkında ye-
niden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

(4) Uzlaşma hükümleri yerine getirilmediği takdirde alacak muaccel olur ve uzlaşmaya
konu edilen hak veya alacaklar, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip
ve tahsil edilir.

(5) Tarafların uzlaşma davet yazısının diğer tarafa tebliği ile uyuşmazlık konusu hak
ve alacağın tabi olduğu kanuni süreler işlemeye devam eder. Kurumun kabul edebileceği müc-
bir sebep hallerinde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Tutanaklara ilişkin esaslar

MADDE 15 – (1) Uzlaşma tutanağı, üzerine herhangi bir şerh konulmadan imzalanır.
(2) Birer nüshası taraflarda kalmak üzere uzlaşma tutanağı en az iki nüsha olarak dü-

zenlenir.
(3) Düzenlenen nüshalardan bir tanesi karşı tarafa tebliğ edilir.
Sürelerle ilgili genel esaslar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen süreler, özel kanunlarında
ayrı süre gösterilmeyen hallerde tahsilat müddetinin hitamından sonraki ilk günden itibaren iş-
lemeye başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dâhildir. Ancak sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre
tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

Tebliğlerle ilgili genel esaslar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca Kurum tarafından ilgililere yapılacak teb-
liğler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca ilgililer tarafından Kuruma yapılacak tüm tebliğlerde, Ku-
rum kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2813 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin on dördüncü fıkra-
sının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen
süreye ilişkin Kurum alacağı olup da tahsilat süreci içerisinde ödenmediği veya eksik ödendiği
tespit edilen adli ve idari uyuşmazlıklara ilişkin başvurular en geç 3 ay içinde yapılır ve Kurum
tarafından 6 ve 8 inci maddelerde belirtilen sürelerle bağlı kalmaksızın 8 ay içinde tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
Başkanı yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HASTA HAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2006 tarihli ve 26075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE TAHRİBATSIZ
MALZEME MUAYENESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2016 tarihli ve 29923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-
niz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve
Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/5/2018 30437
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
16/10/2020 31276
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE 

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ
KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/2)

MADDE 1 – 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım
ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (uu) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“uu) Tarımsal amaçlı üretici birlikleri: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren tarımsal üretici birliklerini ve/veya
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa
göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birliklerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“Uşak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş
ve Tunceli” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “zirai kredilendirme belgesi” ibaresi “kredi
uygunluk belgesi” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Karar kapsamında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam
eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi
kullandırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
“Karar kapsamında, Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi
devam eden zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(6) Kredi talep konusu olan ve Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının De-
ney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre kredi uygunluk belgesi veya ge-
çerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım
kredisi kullandırılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(6) Bu kapsamda kredilendirilecek tarım makinelerinden Tarım Makineleri ve Tarım
Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değer-
lendirilenlerin kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme
belgesinin bulunması gerekir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğin;
a) 2 nci maddesi yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/3/2020 31079
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/15)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20

gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplan-
mış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan ince-
lemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruş-
turmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2016/44) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat,
poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ
suni deri)” dir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında
yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5 – (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile; ÇHC menşeli
5903.20.10.10.00 ve 5903.20.10.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 1 ABD Doları/Kg,
5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 2,2 ABD Doları/Kg tuta-
rında dampinge karşı önlem uygulanmaya başlanmıştır. Son nihai gözden geçirme soruştur-
masına ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) ile
anılan önlemin devamına karar verilmiştir. 
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(2) ÇHC menşeli PÜ suni deri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Malezya
ve Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlen-
dirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(3) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı, 2018 yılında 7 bin ton

(72,8 milyon ABD Doları); 2019 yılında 7,9 bin ton (67,8 milyon ABD Doları); 2020 yılında
ise 11,1 bin ton (78,6 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir. 

(2) Toplam ithalata ilişkin ortalama birim fiyatlar 2018-2020 arasında sırasıyla 10,5;
8,6 ve 7 ABD Doları/Kg seviyesindedir.

(3) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli ithalatı 2018 yılında 1,9 bin ton (9,4 mil-
yon ABD Doları); 2019 yılında 1,8 bin ton (11,2 milyon ABD Doları) ve 2020 yılında 2,6 bin
ton (13,4 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli ithalatta birim fiyatlar in-
celenen dönemde sırasıyla 5,03; 6,15 ve 5,19 ABD Doları/Kg’dır. 

(4) ÇHC menşeli ithalatın büyük bir kısmı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında
yapılmaktadır. 2018-2020 yılları arasında ÇHC menşeli ithalatta DİR kapsamı ithalatın payı
sırasıyla %83, %66 ve %70’tir. İncelenen dönemde Malezya’dan DİR kapsamında ithalat ya-
pılmamıştır. Yunanistan’dan yalnızca 2019 yılında DİR kapsamında ithalat gerçekleştirilmiş
olup söz konusu rejim kapsamı ithalat toplam ithalatın %1’idir.

(5) Soruşturma konusu eşyanın 2018-2020 yılları arasında Malezya’dan ithalatı miktar
ve değer bazında ciddi artış göstermiş olup 2018 yılında 2,9 tondan (7,9 bin ABD Doları) 2019
yılında 617 tona (3,4 milyon ABD Doları) ve 2020 yılında 1.735 tona (7 milyon ABD Doları)
yükselmiştir.

(6) Malezya’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fi-
yatlar 2018-2020 döneminde sırasıyla 2,7; 5,4 ve 4 ABD Doları/Kg seviyelerinde gerçekleş-
miştir. Söz konusu birim fiyatlar incelenen dönem boyunca genel ve ÇHC menşeli ithalata iliş-
kin birim fiyatların altında kalmıştır.

(7) Soruşturma konusu eşya için Malezya’dan yapılan ithalat miktarının toplam ithalat
içindeki payı 2018 yılında %1’in altındayken 2019 ve 2020 yıllarında bu oran %8 ve %16 ol-
muştur.

(8) Soruşturma konusu eşyanın 2018-2020 yılları arasında Yunanistan’dan ithalatı mik-
tar ve değer bazında önemli oranda artış göstermiş olup 2018 yılında 55,2 ton iken; 2019 yılında
69,3 tona ve 2020 yılında 1.218 tona yükselmiştir. Aynı dönem için Yunanistan’dan yapılan
soruşturma konusu eşya ithalatı değer bazında sırasıyla; 312 bin ABD Doları; 396 bin ABD
Doları ve 7,3 milyon ABD Doları olmuştur.

(9) Yunanistan’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fi-
yatlar 2018-2020 yılları arasında sırasıyla 5,6; 5,7 ve 6 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçek-
leşmiştir. Söz konusu birim fiyatlar genel ithalata ilişkin birim fiyatların altında kalmıştır.
Yunanistan menşeli eşyanın birim fiyatı 2018 ve 2020 yıllarında ÇHC menşeli ithalatın üze-
rindeyken 2019 yılında ÇHC birim fiyatlarından daha düşük bir seviyededir. 

(10) Soruşturma konusu eşya için Yunanistan’dan yapılan ithalat miktarının toplam
ithalat içindeki payı 2018-2019 yılları arasında %1 iken 2020 yılında %11’e yükselmiştir.

(11) International Trade Center (Trademap) verilerine göre Malezya’nın ÇHC’den yap-
mış olduğu soruşturma konusu eşya ithalatı, 2018 yılında 2,4 bin ton (8,3 milyon ABD Doları),
2019 yılında 2,6 bin ton (8,1 milyon ABD Doları), 2020 yılında ise 2,2 bin ton (7,4 milyon
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ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Malezya’nın ÇHC’den ithalatında 2018-
2020 döneminde birim fiyatların sırasıyla 3,49; 3,17 ve 3,28 ABD Doları/Kg olduğu anlaşıl-
maktadır. Malezya’nın soruşturma konusu eşyayı ithal ettiği ülkeler arasında ÇHC ilk sırada
yer almaktadır.

(12) Trademap’ten edinilen verilere göre Yunanistan’ın 2018-2020 (Ocak-Kasım) dö-
nemine ait ÇHC’den PÜ suni deri ithalat değeri de bir artış trendi göstermektedir. Miktar ba-
zında suni deri ithalatı sırasıyla 708 ton, 552 ton ve 2.432 ton olarak gerçekleşmiştir. Yunanistan’ın
tedarikçi ülkeleri arasında ilk sırada ÇHC yer almaktadır. 

Karar ve işlemler
MADDE 7 – (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlen-

dirme Kurulunca Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “men-
sucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri
(PÜ suni deri)” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin
etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çer-
çevesinde, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli
ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde te-
minata bağlanmasına karar verilmiştir.

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir. 
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın

bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin
bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru
formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet si-
tesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılın-
ması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.
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Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen,
bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşler,
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma
süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin
belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 9587, Faks: +90 312 204 87 65
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP
adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
(3) Soruşturmada yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer
alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi 

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2585 

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

 
 2586 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
—— • —— 

İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2632 
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2630 

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

 
 2636 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2628 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2631 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 ADET BİNEK ARAÇ ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ KİRALANACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı 4 adet binek aracın şoför ve akaryakıt hariç 

03.05.2021 tarihinde başlamak üzere 24 ay süreli olarak, Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda İç 
Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ve kuruluşça 
hazırlanan teknik şartname ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan kiralanacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL) 
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 07.04.2021 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8-İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
 2681/1-1 
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1 KALEM BLADE SUNUCU, SUNUCU ŞASİSİ VE VERİ MERKEZİ  
AĞ ANAHTARLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı, 1 

Kalem Blade Sunucu, Sunucu Şasisi ve Veri Merkezi Ağ Anahtarları teknik şartnamesine uygun 
olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif 
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 02/04/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

 2582/1-1 



26 Mart 2021 – Sayı : 31435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

1000 ADET TABLET PC YAZICISI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1000 adet Tablet 

PC Yazıcısı teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 06.04.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince istisna 
kapsamındadır. 

 2587/1-1 
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600 ADET OTOBÜSÜN DIŞ CEPHE REKLAM ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1) İhale konusu olan işin; 
a) Niteliği: - İETT Otobüslerinin Dış Cephe Yüzeylerinin Reklam Alanı Olarak Kiraya 

Verilmesi işi 
b) Miktarı: 600 adet 
2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire 

Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 
Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 250,00 TL (KDV dahil) karşılığında 
temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.) 

(Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O 
Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale 
şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.) 

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 07/04/2021 Çarşamba günü saat 
14:00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir. 

4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği 
adreste İhale Komisyon odasında 07/04/2021 Çarşamba günü saat 14:00’da yapılacaktır. 

5) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 
Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır: 
İsteklilerin: 
A - Kanuni İkametgâhı olması. 
B - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 
C - Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D - İmza sirküleri vermesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 



26 Mart 2021 – Sayı : 31435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 
Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) 

F- Tahmin edilen bedel: 19.440.000,00 TL (OnDokuzMilyonDörtYüzKırkBin Türk 
Lirası) +KDV’dır. 

G-Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 583.200,00 TL (BeşYüzSeksen 
ÜçBinİkiYüz Türk Lirası)’ lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 
5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve 
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, 

İ- Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu. 
 2408/1-1 

—— • —— 
CASİNG SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Casing 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/ 169128 
1-İdarenin  
a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 
06530 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  :    
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) 

: 

2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

1. KISIM:  
3.000 Metre 9 5/8” Kapalı Casing (J-55/K-55) 
2. KISIM:  
3.000 Metre 6 5/8” Kapalı Casing (J-55/K-55) 

b) Teslim yeri/yerleri :a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü 
Sondaj Dairesi Ambarları veya Ankara il sınırları 
içinde İdarenin göstereceği herhangi bir yer 
b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir 
Türkiye Deniz Limanı, 
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c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe 
başlama talimatının (yabancı istekliler için 
akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) 
tebliğinden itibaren; 
1. KISIM: 180 (yüzseksen) takvim günüdür.  
2. KISIM:180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 09/04/2021 - 10:30 
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, 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 ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 
sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
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İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik deneyim ürün belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.2 İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 
aşağıdaki belgeler. 

4.3.2.1. Geçerli API SPEC 5CT sertifikasının bir kopyası teklifle birlikte verilecektir. 
Üretici firma adı API kompozit listesinde yer alacak, teklif ve teslim sırasında aktif durumda 
olacaktır. 

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

1. ve 2. kısımlarında % 20(yüzdeyirmi) 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 (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) 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, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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. 
 2572/1-1 
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KOMATSU İŞ MAKİNALARINA AİT YEDEK PARÇA ALINACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2021/149095 
1) İdarenin 
a) Adı  : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
    Adresi  : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
    Telefon ve Faks  : Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 
    Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2) İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 56 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  : 13/04/2021      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 09/09/2021 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 ekinde (0312) 540 1641 nolu faksa ya da 
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 2591/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, 

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliklerinin 
muhtelif Değişik İş sayılı kararlarıyla kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile “Vera 
Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup, 
bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 
20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 
şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.  

MALİK 
Vera Denizcilik AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  
“Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait; “Şartname” ekinde detay 

bilgileri belirtilen uzunluğu 189.80 m, ağırlığı 47.929 deadweight ton olan Vera 9 (kiradaki ismi 
Era S) isimli kuru yük gemisi, gemi demirbaşları ile “Malik”in taraf olduğu Bareboat Kira 
Sözleşmesinden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL  
"Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 3.500.000 

(Üçmilyonbeşyüzbin) USD’dir. 
TEMİNAT  
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR 94 0001 0007 5306 2864 3889 69 no.lu USD hesabına 350.000 (Üçyüzellibin) USD nakit 
teminatın, “Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile 
yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde 
tanımlanan Bankalardan alınmış USD cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat 
cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. 
Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın 
doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan 
teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
19.04.2021 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden 
teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  
İhale 20.04.2021 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI  
1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY 
terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya 
irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine 
katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler  
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 
“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak 
ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, 
“Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 
3862 34 no.lu TL hesabına 2.000- (İkibin) TL’yi “Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari 
belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir 
suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür.  

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin bedel olarak USD cinsinden verilecektir.  

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
22.04.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 
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GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.  

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

 DİĞER HUSUSLAR  
1- İhale bedeli, USD cinsinden; KDV’si ise TL cinsinden (“İhale Bedeli”nin ödendiği 

tarihte geçerli TCMB USD efektif satış kurundan “İhale Bedeli”nin TL karşılığının %18’i olarak 
hesaplanacaktır.) olmak üzere ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben 
“Kurul” onayında belirtilen süre içinde peşin olarak ödenecektir. 

2- İş bu ihale ilanının Resmî Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır.  

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 19.04.2021 tarihine kadar sıra cetveline 
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İstanbul 
Tel : 0 212 340 20 57 
  0 212 340 24 29 
  0 212 340 20 59 
  0 212 340 18 15 
  0 212 340 20 40 
  0 212 340 22 58 
Fax : 0 212 288 49 63  
 2691/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar, 5737 sayılı Vakıflar 

Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde 
belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya 
verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir. 

İLİ Balıkesir 
İLÇESİ Burhaniye 
MAHALLESİ Pelitköy 
PAFTA NUMARASI J17-B08-A-1-B 
ADA/PARSEL NUMARALARI 480/1 ve 474/1 
YÜZÖLÇÜMÜ 5.454,99 m2 - 18.513,93 m2 
VASFI Arsa 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ 26.767.174,00 TL 
(yirmialtımilyonyediyüzaltmışyedibinyüzyetmişdört 
Türk Lirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT 803.015,22 TL 
(sekizyüzüçbinonbeş Türk Lirası yirmiiki Kuruş) 

İHALE TARİH VE SAATİ 06/04/2021 Salı günü saat: 14.00 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların, Vakıflar Meclisinin 22/02/2021 tarihli ve 
56/59 sayılı kararına istinaden; 

1- Kira ödemeleri yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere; 
a) Sözleşme süresinin toplam 30 yıl olması, 
b) Kira bedellerinin; İlk 3 yılın aylık kirasının 3.000,00 TL, 4. yılın aylık kirasının 

35.000,00 TL + Önceki 3 yılın toplam TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim 
oranına bağlı artış tutarında olması, 5. yıldan 30. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık 
kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranında arttırılmasıyla 
bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

2- Taşınmazların mevcut imar durumlarına göre değerlendirilmeleri için gerekli tüm 
mimari, statik, tesisat ve uygulama projelerinin hazırlanması, hazırlanacak projeler için İdare ile 
birlikte diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli tüm izinlerin yüklenici tarafından alınıp 
tesislerin inşaatına başlanması, inşaat için yapı ruhsatı ve inşaat bitiminde yapı kullanım ve 
işletme ruhsatları için kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli tüm izinlerin alınması, yukarıda 
sayılan tüm işlemlerin yerine getirilmesine ve her türlü masraf ve finansmanının karşılanmasına 
dair tüm sorumlulukların yükleniciye ait olması, tüm işlemlerin yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl 
içinde tamamlanması, 

3- 474 ada / 1 no.lu parsel üzerinde bulunan 233 zeytin ağacından 3 tanesi üçüncü kişiye 
ait olduğundan, hafriyat çalışmalarından önce bu ağaçların yüklenici tarafından satın alınması, 

4- 30 yıllık sözleşme süresinin sonunda taşınmazı/tesisi yükleniciye kiralamaya devam 
etme veya yükleniciyi tahliye etme hususunda İdarenin serbest olması; kiralamaya devam 
edilmesi durumunda, günün koşullarına göre, İdarece tespit edilecek kira miktarı yüklenici 
tarafından kabul edilirse kira akdinin 1 yıllık dönemler halinde uzatılması, İdarenin tahliyeye 
karar vermesi halinde ise, yüklenici tarafından taşınmazın/tesisin ve müştemilatının çalışır, 
bakımlı ve kullanılabilir şekilde ve hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye teslim 
edilmesi, 
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5- 480 ada / 1 parsel için TAKS:0,10 – 1 kat yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek 
bir günübirlik tesisin en az 545,49 m2, 474 ada / 1 parsel için ise TAKS:0,60 - 3 kat yapılaşma 
yoğunluğuna göre inşa edilecek bir turizm tesisinin en az 11.108,36 m2 inşaat alanına sahip 
olacağı esas alınarak; bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan 
ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla 
uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden artış yapılması, 

6- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

7- Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından 
sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme 
Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların durumu, mevsim 
koşulları ve diğer nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise (odun olarak satılıp bedelinin Bölge 
Müdürlüğümüze ödenmesi amacıyla) Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne teslim 
edilmesi, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 
İşletme Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm 
masrafları kiracı tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların 
bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yine kiracı tarafından sağlanması, buna karşılık 
ağaçlardaki ürünlerin kiracıya ait olması, 

8- 3194 sayılı Kanun'a göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45’e kadar olan kısmın bedelsiz 
terk edilmesi, terk oranının %45’ın üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması 
gördüğünün anlaşılması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak 
yüklenici tarafından İdareye ödenmesi 

Şartlarıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. 
B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 

Hanım Sokağı, No: 4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 
Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 200,00 TL olup, Balıkesir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 
TR300001500158007309654883 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 
idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar 
karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
1-İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 
2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 
3-Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
a) 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) 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 
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sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

4-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, 

a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) 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, 

5-İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi 
itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

6-Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 
maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya 
geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir 
Şubesi nezdindeki TR300001500158007309654883 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı 
dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz 
olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

7-İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak 
Girişim Beyannamesi 

8-Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

9-Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin 
olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde 
inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli 
örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı 
taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak 
üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli 
Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 
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İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde 
öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

10-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, 

11-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, 

12-İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu, 

13-İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
14-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu, 
15-Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 
16-Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 
17-İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekâleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde 
T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (10), (11) ve (12) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 
ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 
taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 
ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 2602/1-1 
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İNVERTED FAZ KONTRAST ARAŞTIRMA MİKROSKOBU ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Biriminden:  

İnverted Faz Kontrast Araştırma Mikroskobu alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/172997 
1- İdarenin  
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 

5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : İnverted Faz Kontrast Araştırma Mikroskobu 1 adet 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

  Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 

5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 02.04.2021 Cuma günü saat 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 02.04.2021 Cuma günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanunların Hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 2637/1-1 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ 
İHALELERİ YAPILACAKTIR 

Elazığ Belediye Başkanlığından: 
1-Aşağıda Mahallesi, etap nosu, adası, parseli, m2’si, cinsi, inşaat alan m2’si, adedi, 

yaklaşık inşaat maliyeti, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar üzerinde Kentsel Dönüşüm 
kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması (dağıtımı ve yapımı ile ilgili detaylar ihale 
dokümanında belirtilmiştir.) işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi 
gereğince kapalı teklif eksiltme sureti ihale edilecektir.  

2- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda 
Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak 
edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin 
edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol 
Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dâhili 1505) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir 

4-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır. 
4.1- Kanuni ikametgâhı olması, 
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler 

için). 
4.3-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
 a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.5-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak 
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,  

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

4.7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi 

4.8- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir) 

4.9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 
4.10- a) İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde bir (tek) sözleşme kapsamında 

toplam inşaat alanının %25 (yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.  

b) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSİDİR 
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c) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;  
11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN YAPIM 

İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR 
TEBLİĞDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR 

4.11 Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 
4.12-2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı 

taahhütü) 
5- İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanında istenilen belgeleri ihale saatine 

kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya 
herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık 
adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 
başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6- En uygun teklif; yüklenici tarafından anahtar teslimi, tüm harçları yatırılımış (Belediye 
Hizmet bedelleri ve harçları İdareye, Diğer tüm hizmet bedelleri ve harçlar yüklenici firmaya ait 
olmak üzere) iskân ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş, tüm ada içi alt ve üst yapı 
bağlantıları yapılmış (ferdi abonelikler hariç), ada içi peyzaj ve çevre düzenlemesi, iksa ve zemin 
iyileştirilmeleri bitirilmiş olacak şekilde sözleşme tarihi temel alınarak 1 (Bir) yıl içerisinde 4 
(dört) taksit üzerinden ödenmesi koşulu ile ihale dokümanında ki dağıtım cetvelinde belirtilen 
dağıtım oranları nazara alınarak hak sahiplerinden TL üzerinden en az bedel talep eden, ihale 
şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici tercih edilecektir 

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde 
ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır 

 

MAHALLESİ ETAP ADA PARSEL 
ARSA 
ALANI 
(m2) 

CİNSİ 
TOPLAM 
İNŞAAT 

ALANI (m2) 
ADET 

YAKLAŞIK 
MALİYET (TL) 

İHALE TARİH VE 
SAATİ 

SÜRSÜRÜ 1 684 4, 5, 6, 7,8,13 9.264,00 KONUT 22.134,00 150 59.466.732,98 
TL 

08.04.2021 14.00 
SÜRSÜRÜ 1 684 4, 5, 6, 7,8,13 9.264,00 İŞ YERİ 4.990,00 16 

 

MAHALLESİ ETAP ADA PARSEL 
ARSA 
ALANI 
(m2) 

CİNSİ 
TOPLAM 
İNŞAAT 

ALANI m2 
ADET 

YAKLAŞIK 
MALİYET TL. 

İHALE TARİH VE 
SAATİ 

SÜRSÜRÜ 2 
691 4,12,13 

6.460,00 KONUT 14.306,00 95 
50.769.339,45 

TL 
08.04.2021 14.30 

4921 4 

SÜRSÜRÜ 2 
691 4, 12,13 

6.460,00 İŞ YERİ 3.555,00 13 
4921 4 

 

MAHALLESİ ETAP ADA PARSEL 
ARSA 

ALANI (m2) 
CİNSİ 

TOPLAM 
İNŞAAT 

ALANI (m2) 
ADET 

YAKLAŞIK 
MALİYET (TL) 

İHALE TARİH VE 
SAATİ 

SÜRSÜRÜ 3 684 1,2,3,9,10,11,14 13.634,00 KONUT 30.204,00 180 93.789.346,71 
TL 

08.04.2021 15.00 
SÜRSÜRÜ 3 684 1,2,3,9,10,11,14 13.634,00 İŞ YERİ 7.000,00 18 

 2530/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 3 adet taşınmazın 2886 sayılı 

Yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. 

NO MAHALLESİ 
TAŞINMAZIN 

NİTELİĞİ 
ADA PARSEL 

ALANI 

m2 

m2 BİRİM 

FİYATI 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GECİÇİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 FABRİKALAR ARSA 112 22 2910 m2 
1.900.00. 

TL 

5.529.000.00. 

TL 
166.000.TL 07.04.2021 10.00 

2 FABRİKALAR ARSA 110 13 2728 m2 
1.900.00. 

TL 

5.183.200.00. 

TL 
155.500.TL 07.04.2021 10.15 

3 FABRİKALAR ARSA 110 12 2723 m2 
1.900.00. 

TL 

5.173.700.00. 

TL 
155.500.TL 07.04.2021 10.30 

2) İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Kırıkkale Belediyesi hizmet binası 3. kat Encümen 

odasında yapılacaktır. 

3) İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000.00 TL Bedel karşılığında 

satın alınacaktır. 

4) İhaleye Katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar  

1-Katılımcı gerçek kişi ise; 

a) Nüfuz cüzdanı sureti. 

b) Tebligat adresi. 

c) Vekâleten katılıyor ise, vekâletname ve vekâlet verenin imza sirküsü ve katılanın imza 

sirküsü. (noter onaylı olacak) 

d) Geçici teminat bedelini ( İhale bedelinin % 3 oranında olması) İhale tarihinden 1 gün 

önce Kırıkkale Belediyesi Halk Bankası TR 82 0001 2009 6740 0007 0000 19 nolu hesaba 

yatırılarak makbuzun İhale dosyası teslimi ile ibraz edilmesi  

e) Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz 

2-Katılımcı tüzel kişi ise; 

a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) 

b) Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküsü. 

c) Geçici teminat bedelini ( İhale bedelinin % 3 oranında olması) İhale tarihinden 1 gün 

önce Kırıkkale Belediyesi Halk Bankası TR 82 0001 2009 6740 0007 0000 19 Nolu hesaba 

yatırılarak makbuzun İhale dosyası teslimi ile ibraz edilmesi  

d) Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz. 
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3-Ortak girişim ise; 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) 

fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi. 

2886 sayılı DİK.nun 6. maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere 

katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye 

giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek 

yatırılan teminat irat kaydedilir. 

5) Vergi, resim ve harçların kimin tarafından ödeneceği bu gayrimenkulün satışı ile ilgili 

resim harçlar ve her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri alıcıya 

ait olup, alıcı bu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez. 

6) İhaleye Katılacak Kişiler İlanda Belirlenen Geçici Teminat Bedelini 06.04.2021 saat 

17:00 ye kadar yatırarak makbuzunu Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

7) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren 

15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale 

hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren 15 (onbeş) 

iş günü içerisinde alıcıya veya vekiline tebliğ edilir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez. Maddelerin yürürlüğünde meydana 

gelebilecek bir anlaşmazlıkta, Belediye Başkanı tek taraflı ihaleyi fesih edebilir. Bundan dolayı 

alıcı kişi zarar ziyan davası açamaz, hak talep edemez. 

8) İhale tutanağı İta Amirince onaylandıktan sonra, ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin 

tamamını 15 (ONBEŞ) iş günü içerisinde peşin olarak, Kırıkkale Belediyesi Halk Bankası TR 45 

0001 2009 6740 0007 0000 06 Nolu hesaba yatırılması ve makbuzunu ibraz etmesi  

9)Belediyemiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-P 

bendine istinaden KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı 

yapılmayacaktır.  

10)İMAR DURUMU:  

a) 112 Ada 22 Parsel ayrık nizam konut alanı Y ençok 30,50 m TAKS/KAKS=0,25/2,50 

    Zemin katta ticari alan yapılabilir. 

b) 110 Ada 12 Parsel ayrık nizam konut alanı Y ençok 30,50 m TAKS/KAKS =0,25/2,50 

    Zemin katta ticari alan yapılamaz. 

c) 110 Ada 13 Parsel ayrık nizam konut alanı Y ençok 30,50 m TAKS/KAKS=0,25/2,50 

    Zemin katta ticari alan yapılamaz. 

 2415/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 2672/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2704/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2705/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2706/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2663/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2664/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2665/1-1 
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TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2680/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Bursa 2. İcra Müdürlüğünün 2002/2344 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 2576/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Türkiye Uyuşturucuyla Mücadele Vakfı. (TUBAM) 
VAKFEDENLER: Mehmet Salih Karakaş, Mehmet Ali Kaya, Kaan Umut Macit, 

Abdurrahman Bolat, Kemal Teke. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.03.2021 tarihinde kesinleşen 18.02.2021 
tarihli ve E: 2021/32 K: 2021/46 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Uyuşturucu, Alkol, Kumar, Elektronik Bağımlılık, İnternet 
Bağımlılıkları ve diğer bütün bağımlılıkları önleme konusunda faaliyetler yürütmek ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (SeksenbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Mehmet Salih Karakaş, Mehmet Ali Kaya, Abdurrahman Bolat, 

İsmail Karakaş, Kaan Umut Macit. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 2590/1-1 

—— • —— 
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
21/03/2021 tarihli ve 31430 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alımı ilanında yer alan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi kadro ilanının ilan özel şartı aşağıdaki 
gibi düzeltilmiştir. 

FAKÜLTE / 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

ALES / 
YABANCI DİL 

ŞARTI 
ÖZEL ŞART AÇIKLAMA 

GÜZEL 
SANATLAR, 
TASARIM VE 

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK VE 
ÇEVRE TASARIMI 

BÖLÜMÜ 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

ALES SAY: 70 Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olmak ve aynı alanlarda 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

YÖKDİL: 50 

 2666/1-1 
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İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi) 
Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 
Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru süresi, Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; başvurular 
www.galata.edu.tr internet sayfasından elektronik ortamda kabul edilecektir. 

Adayların belirlenen süre içerisinde başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer 
aldığı başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, 1 adet 
vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora (sanatta yeterlilik / 
uzmanlık) mezuniyet belgeleri, onaylı doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör Adayları için), yurt 
dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz (İletişim: 0 212 912 50 50 - 0 212 912 41 41- 
ik@galata.edu.tr) 

 

BİRİM BÖLÜM/PROGRAM UNVANI 
KADRO 
SAYISI 

(TOPLAM) 
ÖZEL ŞARTALAR 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

KLİNİK BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora 
derecesini veya doçentlik belgesini almış olmak. YDS 
veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

KLİNİK BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Protetik Diş Tedavisi alanında doktora derecesini veya 
doçentliğini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

KLİNİK BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Ortodonti alanında doktora derecesini almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

KLİNİK BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora derecesini veya 
doçentliğini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

KLİNİK BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Endodonti alanında doktora derecesini veya 
doçentliğini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

KLİNİK BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Periodontoloji alanında doktora derecesini veya 
doçentliğini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

KLİNİK BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) 
alanında doktora derecesini veya doçentliğini almış 
olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

KLİNİK BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora 
derecesini veya doçentliğini almış olmak. YDS veya 
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

TEMEL BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Anatomi alanında doktora derecesini veya doçentliğini 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 
kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

TEMEL BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora derecesini veya 
doçentliğini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

TEMEL BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Patoloji alanında doktora derecesini veya doçentliğini 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 
kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

TEMEL BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Tıp, Diş Hekimliği veya Biyoloji bölümü mezunu olup, 
Fizyoloji alanında doktora derecesini veya doçentliğini 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 
kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

TEMEL BİLİMLER 
(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlığını veya 
doktorasını tamamlamış olmak. Alanında doçentlik 
belgesine sahip olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi TEMEL BİLİMLER 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Tıp, Diş Hekimliği veya Biyoloji bölümü mezunu olup, 
Fizyoloji alanında doktora derecesini veya doçentliğini 
almış olmak. Histoloji ve Embriyoloji alanında 
uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak. 
Alanında doçentlik belgesine sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi KLİNİK BİLİMLER 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Endodonti alanında doktora derecesini veya 
doçentliğini almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi KLİNİK BİLİMLER 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Periodontoloji alanında doktora derecesini veya 
doçentliğini almış olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
PSİKOLOJİ 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, 
Deneysel Psikoloji veya Psikiyatri alanlarından 
birinden doktora derecesini almış olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
PSİKOLOJİ Doçent 1 Klinik Psikoloji alanından doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
PSİKOLOJİ Profesör 1 Klinik Psikoloji alanından doçentlik unvanına sahip 

olmak. 
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SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
PSİKOLOJİ 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, 
Deneysel Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
veya Psikiyatri alanlarından birinden doktora derecesini 
almış olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 
(İNGİLİZCE) Profesör 1 

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, 
Deneysel Psikoloji veya Psikiyatri alanlarından birinden 
doçentlik unvanına sahip olmak. YDS veya eşdeğerliliği 
YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve 
üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK VE 
ÇEVRE TASARIMI 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

 
2 

Doktorasını veya sanatta yeterliliğini iç mimarlık 
alanında tamamlamış olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK VE 
ÇEVRE TASARIMI 

(İNGİLİZCE) 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

2 

İç Mimarlık, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 
Mimari Tasarım veya Peyzaj Mimarlığı alanında 
doktorasını veya sanatta yeterliliğini tamamlamış olmak. 
Alanında doçentlik belgesine sahip olmak. YDS veya 
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip 
olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE 
MUTFAK 

SANATLARI 
Doçent 1 Doktorasını gastronomiyle ilgili bir alanda tamamlamış 

olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

YÖNETİM BİLİŞİM 
SİSTEMLERİ Profesör 1 Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanından almış 

olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

YÖNETİM BİLİŞİM 
SİSTEMLERİ Doçent 1 

İşletme alanında doktora, Pazarlama alanında 
doçentliğini almış olmak. Yönetim bilişim sistemleri 
alanında yayınlarının bulunması. YDS veya eşdeğerliliği 
YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 95 ve 
üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

SANAT VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İLETİŞİM VE 
TASARIMI 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Medya ve 
İletişim Çalışmaları, Bilişim, Görsel İletişim, İletişim 
Tasarımı veya Grafik Tasarımı alanında doktorasını 
veya sanatta yeterliliğini tamamlamış olmak. 

SPOR 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
ANTRENÖRLÜK 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

3 Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri veya Antrenörlük 
alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

AGIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Diş Hekimliği 
anabilim dallarından birinde uzmanlığını tamamlamış 
olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

İLK VE ACİL 
YARDIM 

Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

2 
Acil Tıp, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya 
Kulak Burun Boğaz alanlarından birinden uzmanlığını 
veya doktorasını almış olmak. Alanında doçentlik 
belgesine sahip olmak 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 
GÖRÜNTÜLEME 

TEKNİKLERİ 

Profesör / 
Doçent / 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Radyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak. 
Alanında doçentlik belgesine sahip olmak 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

ECZANE 
HİZMETLERİ 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 Doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik 
Toksikoloji alanında tamamlamış olmak. 

 2692/1/1-1 
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İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Başvuru süresi, Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; başvurular 
www.galata.edu.tr internet sayfasından elektronik ortamda kabul edilecektir. 

Adayların belirlenen süre içerisinde başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer 
aldığı başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, ALES sonuç belgesi, Yabancı Dil Belgesi 
(Araştırma Görevlileri için), 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, onaylı lisans, yüksek 
lisans mezuniyet belgeleri, onaylı lisans not dökümü, onaylı yüksek lisans öğrenci belgesi, Adli 
Sicil Kaydı, erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz (İletişim: 0 212 912 50 50 - 0 212 912 41 41- 
ik@galata.edu.tr) 

İlk Başvuru Tarihi : 29.03.2021 
Son Başvuru Tarihi : 12.04.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi: : 26.04.2021 
Sınav Tarihi : 04.05.2021  
Sonuç Açıklama Yeri : www.galata.edu.tr 

BİRİM BÖLÜM/PROGRAM UNVANI 
KADRO SAYISI 

(TOPLAM) 
ÖZEL ŞARTALAR 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

ECZANE 
HİZMETLERİ 

Öğretim Görevlisi 
(Ders verecek) 

2 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 
Eczacılık alanında yüksek lisans 
mezunu olmak ve ALES Sayısal 
Puan Türünden en az 70 Puan almış 
olmak 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

AŞÇILIK 
Öğretim Görevlisi 

(Ders verecek) 
4 

Bir lisans programından mezun 
olmuş olmak ve SGK kaydıyla 
belgelemek koşuluyla aşçılık meslek 
alanında veya aşçılık eğitimi 
alanında en az 2 yıl iş tecrübesine 
sahip olmak. 

SANAT VE SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 
(İNGİLİZCE) 

Arş. Gör. 1 

Yüksek lisansını klinik psikoloji 
alanında tamamlamış olmak. 
Uygulamalı psikoloji alanında doktora 
yapıyor olmak, ALES EA puan 
türünde 70 puan almış olmak. YÖK 
tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

 2692/2/1-1 
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca 
aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim 
üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun/Yönetmelik koşulları ve 
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8 nci maddesi yedinci fıkrası (a), (b), (c), ve (ç) 
bentlerinde geçen koşullardan herhangi birini sağlamış olmaları gerekmektedir. Başvuru süresi 
ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

Birimi 
Bölümü/ 

Anabilim Dalı 
Kadro Unvanı Adedi Özel Şartlar 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/ 
Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya  
Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Lisansüstü 
eğitimini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
doktora programında tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini Ağız, 
Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış 
olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/ 
Protetik Diş Tedavisi 

(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya  
Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Lisansüstü 
eğitimini Protetik Diş Tedavisi doktora 
programında tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini 
Protetik Diş Tedavisi alanında almış 
olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/  
Ortodonti 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Lisansüstü 
eğitimini Ortodonti doktora programında 
tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini 
Ortodonti alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/ 
Pedodonti  

(Çocuk Diş Hekimliği) 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Lisansüstü 
eğitimini Pedodonti doktora programında 
tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini 
Çocuk Diş hekimliği alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/ 
Endodonti 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Lisansüstü 
eğitimini Endodonti doktora programında 
tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini 
Endodonti alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/ 
Periodontoloji 

(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Lisansüstü 
eğitimini Periodontoloji doktora 
programında tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini 
Periodontoloji alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/ 
Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi  
(Restoratif Diş 

Tedavisi) 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Lisansüstü 
eğitimini Restoratif Diş Tedavisi doktora 
programında tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini 
Restoratif Diş Tedavisi alanında almış 
olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü/ 
Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Lisansüstü 
eğitimini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
doktora programında tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini Ağız, 
Diş ve Çene Radyolojisi alanında almış 
olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler Bölümü 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Doktora eğitimini 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 
tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini Tıbbi 
Patoloji alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler Bölümü 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Doktora eğitimini 
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 
tamamlamış olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler Bölümü 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Doktora eğitimini 
Anatomi Anabilim Dalında tamamlamış 
olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini 
Anatomi alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler Bölümü 
(İngilizce) 

Profesör veya 
Doçent veya Dr. 
Öğretim Üyesi 

1 

Dr. Öğretim Üyesi için: Doktora eğitimini 
Fizyoloji Anabilim Dalında tamamlamış 
olmak. 
Profesör ve Doçent için: Doçentliğini 
Fizyoloji alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe 
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi 
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya 

ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi 
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim 

Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

(bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 6 (altı) adet USB flash bellek 
6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

(bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 4 (dört) adet USB flash bellek 
7- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 
8- Onaylı Kimlik Kartı 
9- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf 
10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) 
11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.) 
12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan 

(daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 
BAŞVURU ADRESİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 İzmit/KOCAELİ 
BAŞVURU YOLU: şahsen veya Posta yoluyla (Postada yaşanan gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumluluk kabul etmemektedir.) 
SON BAŞVURU TARİHİ: 12.04.2021 Pazartesi günü mesai bitimi, 
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr 
 2642/1/1-1 

—— • —— 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri ile 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı 
öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte 
belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta 
yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî 
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 
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Birimi 
Bölümü/ 

Anabilim Dalı 
(Programı) 

Kadro Unvanı Adedi Özel Şartlar 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik, 
Gastroenteroloji (Tıp), Endokrinoloji ve 
Metabolizma (Tıp), Klinik Biyokimya, Klinik 
Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Genetik 
alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Doçent 1 

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik, 
Gastroenteroloji (Tıp), Endokrinoloji ve 
Metabolizma (Tıp), Klinik Biyokimya, Klinik 
Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Genetik 
temel alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 
Doktora eğitimini Beslenme ve Diyetetik Anabilim 
Dalında tamamlamış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 

Doktora eğitimini Gastroenteroloji (Tıp), 
Endokrinoloji ve Metabolizma (Tıp), Tıbbi 
Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve 
Genetik veya Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi) alanında tamamlamış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Profesör 2 

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Romatoloji, 
Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anatomi, 
Fizyoloji, Spor Hekimliği alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Doçent 1 

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Romatoloji, 
Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anatomi, 
Fizyoloji, Spor Hekimliği alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 
Doktora eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 
tamamlamış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Ergoterapi veya Uzmanlık eğitimini Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, 
Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, 
Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anatomi, 
Fizyoloji, Spor Hekimliği alanında tamamlamış 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
(İngilizce) 

Profesör 1 

Doçentliğini Hemşirelik Temel Alanında almış 
olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz 
tam puan üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
(İngilizce) 

Doçent 1 

Doçentliğini Hemşirelik Temel Alanında almış 
olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz 
tam puan üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 

Doktorasını Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte 
Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve 
Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi 
hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanında 
tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz 
tam puan üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 

Doktorasını Hemşirelik Eğitimi, Psikiyatri 
Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği 
Anabilim Dalında tamamlamış olmak veya Tıpta 
uzmanlık Eğitimi almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz 
tam puan üzerinden asgarî seksen puan veya 
eşdeğeri puan almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
(İngilizce) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 
ALES Sayısal Puan türünden en az 70 puan 
almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz 
tam puan üzerinden asgarî 50 (elli) veya eşdeğeri 
puan almış olmak. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçe 
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi 
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya 

ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi 
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim 

Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

(bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 6 (altı) adet USB flash bellek 
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6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 
(bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 4 (dört) adet USB flash bellek 

7- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 

8- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan lisans ve yükseklisans not 
döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti, ALES Belgesi, YDS Sonuç Belgesi 
veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi 

9- Onaylı Kimlik Kartı 
10- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf 
11- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) 
12- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.) 
13- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan 

(daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 
SON BAŞVURU TARİHİ: 12 Nisan Pazartesi günü mesai bitimi, 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU İLAN TARİHİ: 14.04.2021 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 16.04.2021 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI AÇIKLAMA TARİHİ: 19.04.2021 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV YERİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad.      

No: 37 İzmit/KOCAELİ, 
BAŞVURU ADRESİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 İzmit/KOCAELİ, 
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr 
 2642/2/1-1 

—— • —— 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile ‘’Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı 
alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile eğitim dili Türkçe olan programlara 
başvuracak adaylar hariç “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8 nci maddesi yedinci fıkrası (a), 
(b), (c), ve (ç) bentlerinde geçen koşullardan herhangi birini sağlamış olmaları gerekmektedir. 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

Birimi 
Bölümü/ 

Anabilim Dalı 
(Programı) 

Kadro 
Unvanı 

Adedi Özel Şartlar 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(Türkçe) 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 
Mühendisliği temel alanında almış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(Türkçe) 
Doçent 1 

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 
Mühendisliği temel alanında almış olmak. 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(Türkçe) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri Anabilim 

Dalında tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(Türkçe) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora eğitimini Bilgisayar Yazılımı Anabilim 

Dalında tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
(Türkçe) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora eğitimini Bilgisayar Donanımı 

Anabilim Dalında tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
(Türkçe) 

Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 

Mühendisliği temel alanında almış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

Doçent 1 
Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 
Mühendisliği temel alanında almış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 
Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri Anabilim 
Dalında tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(Türkçe) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora eğitimini Bilgisayar Yazılımı Anabilim 

Dalında tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(Türkçe) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora eğitimini Bilgisayar Donanımı 

Anabilim Dalında tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Bilgisayar Teknolojisi ve 

Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, 

Yazılı Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi 

ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği İstatistik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri Bölümlerinden birinde tamamlamış 

olmak. 
ALES sayısal puan türünden en az 70 puan 

almış olmak. 

YDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil 
sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri bir 

puan almış olmak. 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(Türkçe) 
Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, 
Yazılı Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi 
ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği İstatistik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar 
Bilimleri Bölümlerinden birinde tamamlamış 
olmak. 
ALES sayısal puan türünden en az 70 puan 
almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil 
sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri bir 
puan almış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 
Mühendisliği temel alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Doçent 1 

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 
Mühendisliği temel alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri Anabilim 
Dalında tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora eğitimini Bilgisayar Yazılımı Anabilim 
Dalında tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora eğitimini Bilgisayar Donanımı 
Anabilim Dalında tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 
Mühendisliği temel alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Doçent 1 

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 
Mühendisliği temel alanında almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri Anabilim 
Dalında tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora eğitimini Bilgisayar Yazılımı Anabilim 
Dalında tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora eğitimini Bilgisayar Donanımı 
Anabilim Dalında tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puan veya eşdeğeri puan almış 
olmak. 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Arş. Gör. 1 

Tezli Yükseklisans eğitimini Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar 
Donanımı Anabilim Dalında tamamlamış 
olmak. 
ALES sayısal puan türünden en az 70 puan 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliği kabul 
edilen yabancı dil sınavından en az 50 puan 
veya eşdeğeri bir puan almış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Arş. Gör. 1 

Tezli Yükseklisans eğitimini Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar 
Donanımı Anabilim Dalında tamamlamış 
olmak. 
ALES sayısal puan türünden en az 70 puan 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliği kabul 
edilen yabancı dil sınavından en az 50 puan 
veya eşdeğeri bir puan almış olmak. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları bölüm/ anabilim dalını belirten dilekçe  
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi  
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya 

ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi  
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim 

Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

(bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 6 (altı) adet USB flash bellek  
6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

(bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 4 (dört) adet USB flash bellek  
7- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 
8- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan lisans ve yükseklisans not 

döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti, ALES Belgesi, YDS Sonuç Belgesi 
veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi  

9- Onaylı Kimlik Kartı 
10- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf  
11- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)  
12- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)  
13- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan 

(daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 
SON BAŞVURU TARİHİ: 12 Nisan Pazartesi günü mesai bitimi, 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU İLAN TARİHİ: 14.04.2021 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 16.04.2021 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI AÇIKLAMA TARİHİ: 19.04.2021 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV YERİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad.     

No: 37 İzmit/KOCAELİ,  
BAŞVURU ADRESİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 İzmit/KOCAELİ,  
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr 
 2642/3/1-1 
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’’ ile “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı 
alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen 
koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla 
ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de 
yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

Birimi 
Bölümü/ 

Anabilim Dalı 
(Programı) 

Kadro Unvanı Adedi Özel Şartlar 

Avrupa Meslek 
Yüksekokulu 

Eczane Hizmetleri 
Bölümü/ 

Eczane Hizmetleri 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders Verecek) 
3 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 
ALES Sayısal Puan türünden en az 70 
puan almış olmak. 

Avrupa Meslek 
Yüksekokulu 

Eczane Hizmetleri 
Bölümü/ 

Eczane Hizmetleri 
Programı 

Dr. Öğretim 
Üyesi  

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta 
Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak 
veya Eczacılık Fakültesi mezunu olup, 
alanında doktora yapmış olmak veya 
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimini 
tamamlamış olmak. 

Avrupa Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Teknolojileri Bölümü/ 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders Verecek) 
3 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak, ilgili 
alanda tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 
ALES Sayısal Puan türünden en az 70 
puan almış olmak. 

Avrupa Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Teknolojileri Bölümü/ 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Dr. Öğretim 
Üyesi  

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi, İstatistik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya 
Enformatik alanında doktora eğitimini 
tamamlamış olmak 
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Avrupa Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü/ 

Optisyenlik 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders verecek) 

1 

Fizik Öğretmenliği, Fizik Bölümü, Fizik 

Mühendisliği, Optik ve Akustik 

Mühendisliği Lisans Bölümlerinden 

herhangi birinden mezun olmak ve alanı 

ile ilgili tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Yükseklisans eğitimi sonrasında 

alanında en az beş yıl tecrübeye sahip 

olmak. 

ALES Sayısal Puan türünden en az 70 

puan almış olmak. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe  
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi  

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü 
sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi  

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim 

Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
5- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 

6- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan lisans ve yükseklisans not döküm 
belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti ve ALES Belgesi,  

7- Onaylı Kimlik Kartı 

8- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf  
9- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)  
10- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)  
11- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan 

(daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 

SON BAŞVURU TARİHİ: 12 Nisan 2021 Pazartesi günü mesai bitimi, 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU İLAN TARİHİ: 14 Nisan 2021 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 16 Nisan 2021 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI AÇIKLAMA TARİHİ: 19 Nisan 2021 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV YERİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 

İzmit/KOCAELİ,  

BAŞVURU ADRESİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 İzmit/KOCAELİ,  
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr 
 2642/4/1-1 
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

1. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, yabancı dil, askerlik durum belgesi 
ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim yetkilisi 
tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

3. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

4. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

5. Kadroların ilanından atama aşamasına kadar iptal etme hakkı Üniversitemize aittir. 
6. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 

alınacaktır. 
7. Doktor öğretim üyesi adayları ilgili dekanlığa başvurularını şahsen yapacak olup, posta 

ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

8. Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez. 
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

2021101 Hukuk 
Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 İdari sorumluluk alanında 
çalışmaları olmak 

2021102 Hukuk 
Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 Türk aile hukuku alanında 
çalışması olmak 

2021103 Hukuk 
Fakültesi Özel Hukuk İslam Hukuku 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 İslam Borçlar Hukuku alanında 
çalışmaları olmak 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;  
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret) 
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden 

temin edilebilir.) 
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (Onaylı) 
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr 
adresinden temin edilebilir.) 

5. Yabancı dil belgesi (var ise) 
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı 

hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan) 
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan) 
Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek) 
1. Lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (Onaylı) 
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi 
3. Bilimsel çalışma ve yayınlar, 
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr 
adresinden temin edilebilir.) 

5. Doktora Tezi 
 2597/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim

Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme
Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin

Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/2)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 10102, 10104-1,

10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/15845 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/32534 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

NOT: 25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına Ait Tebliğler yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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