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YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını” ibaresinden sonra gelen “tüketim noktasına en yakın”
ibaresi ve “küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması” ibaresinden sonra gelen “ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini” ibaresinden sonra gelmek üzere “
özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün
0,60 katı, cos φ=1 alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için
talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini,” ibaresi,
(i) bendinde yer alan “Elektrik piyasasına ilişkin kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibaresi eklenmiş, (v) bendinde yer
alan “jeotermal, biyokütle,” ibaresinden sonra gelen “biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı
dahil),” ibaresi ve “dalga, akıntı” ibaresinden sonra gelen “enerjisi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“aa) İlgili dönem: Yönetmelikte tanımlanan aykırılığın başladığı ve sona erdiği tarihler
dahil olmak üzere geçen süreyi,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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bb) YEPDİS: EİGM tarafından talep edilen bilgileri içeren ve işletilen Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Değerlendirme ve İzleme Sistemini,”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer
alan “Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya sulama birliklerine,” ibaresi, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya DSİ’nin izniyle sulama birlikleri tarafından” ibaresi eklenmiş, fıkra
sonunda yer alan “tesisleri” ibaresi “tesisi” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya
iletim” ibaresi eklenmiş, “aynı mahsuplaşma” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve destekleme”
ibaresi eklenmiş, “kaynağına dayalı üretim tesisi veya aynı ölçüm noktasında birden fazla kojenerasyon tesisi” ibaresi “kaynağına dayalı üretim tesisi ve/veya aynı ölçüm noktasında birden
fazla kojenerasyon tesisi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan
“Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesisleri
ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur.” cümlesinden sonra
gelmek üzere “Ancak, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında, tüketim tesisinin bulunduğu dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilir.” cümlesi eklenmiş,
aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “(a), (b), (ç), (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri” ibaresi,
“(a), (b), (ç), (d), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri ibaresi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“h) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama
amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da
farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi,”
“ı) Sulama birliklerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğuna sahip olduğu
taşınmazlar ile sulama birliği ve DSİ’nin mülkiyetinde veya tasarrufu altında bulunan diğer taşınmazlar üzerinde DSİ’nin uygun görüşüyle kurulan ve sulama birlikleri tarafından işletilen
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla tüketim tesisi ile aynı ya da
farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
i) İl özel idareleri tarafından kurulan tüzel kişilerin, il özel idaresi tarafından işletilen
basınçlı borulu sulama şebekesi veya klasik kanallı şebekeleri ile sadece sulama amacına hizmet
eden şebekenin su kaynağı üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması
hâlinde kurulacak üretim tesisleri.”
“(9) Mahsuplaşma işlemleri 26 ncı madde uyarınca yürütülen ve birinci fıkranın (c)
bendi kapsamında; bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan veya kabul işlemleri tamamlanan üretim tesisleriyle ilişkilendirilen mevcut tüketim
tesisleri sabit kalmak kaydıyla, farklı ölçüm noktasında yer alan tüketim tesisleri ilişkilendirilerek birinci fıkranın (h) bendi kapsamına geçiş sağlanabilir.
(10) Mahsuplaşma işlemleri geçici 1 inci ve geçici 4 üncü madde hükümleri kapsamında
ve 26 ncı madde uyarınca yürütülen ve birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında; bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan veya kabul işlemleri tamamlanan üretim tesisleri için birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında kurulu güç artış talebinde bulunulabilir.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite azami transformatör
gücü kadar olur.” cümlesinden sonra gelmek üzere “Sadece belirli bir iş alanında faaliyet gösteren kişilere ait tüketim tesisleri için tesis edilmiş ve dışarıdan herhangi bir gerçek ya da tüzel
kişinin faydalanmasının mümkün olmadığı veya sanayi bölgelerine ait dağıtım transformatörleri
için azami transformatör gücüne kadar üretim tesisi başvurusunda bulunulabilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında
yer alan” ibaresinden sonra gelmek üzere “kişiler ile sadece belirli bir iş alanında faaliyet gösteren kişilere ait tüketim tesisleri için tesis edilmiş ve dışarıdan herhangi bir gerçek ya da tüzel
kişinin faydalanmasının mümkün olmadığı veya sanayi bölgelerine ait dağıtım transformatörlerinden sisteme bağlanan” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “TEİAŞ tarafından ilgili trafo merkezine
ilişkin arıza akım limitinin aşıldığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya ilgili trafo
merkezindeki transformatör cebri soğutmasız nominal görünür gücünün aşıldığının” ibaresi
eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının “dağıtım merkezi ve enerji nakil hattı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel trafosu olan kişiler için” ibaresi, “tüketim tesisine ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafoyu içerecek şekilde” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin sekizinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “(c), (f), (ğ)
ve (h) bendi” ibaresi “(c), (f), (ğ) ve (ı) bendi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer alan “değişikliğe ilişkin sunulacak teknik değerlendirme formunda yer
alan bilgiler teknik değerlendirme yapılması için” ibaresinden sonra gelmek üzere “YEPDİS’e
girilerek” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“c) (h) bendi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesisler,
kurulu gücüne bağlı olarak veya aynı ölçüm noktasındaki kurulumlarda tüketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması halinde,”
“(8) İletim veya dağıtım seviyesinden 10 MW ve üzeri kurulu güce sahip olarak 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri hariç olmak üzere,
bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için dördüncü fıkrada tanımlanan istisnalar dışında trafo merkezlerine doğrudan bağlantı ve fider tahsisi yapılmaz.”
“(18) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan kişilerce aynı ölçüm
noktasında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katına kadar üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, özel trafosu olan kişiler için çekiş yönlü bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü sabit kalmak kaydıyla, trafolarda güç artış talebinde bulunulabilir.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri
kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Kurul kararıyla belirlenen bilgi
ve belgeler ile ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunur.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 kW’a
(10 kW dahil)” ibaresi “25 kW’a (25 kW dahil)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(5) Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ve pirolitik gazın yakıt olarak kullanılması planlanan lisanssız üretim başvurularında, söz konusu
yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması gerekir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on
beş” ibaresi “yirmi” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi
“yirmi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kurulması planlanan tesisin ölçme ve
koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “bağlantı noktası itibarıyla iletim veya dağıtım şebekesi kısıtları dikkate alınarak” ibaresi eklenmiş,
aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “ Teknik değerlendirme sonuçlarından sonra başvurular” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin sekizinci
fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi “yirmi” şeklinde değiştirilmiştir.
“(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, komisyon tarafından evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın yirmi günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin ve/veya ilgili trafo merkezindeki transformatör
cebri soğutmasız nominal görünür gücünün aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme
yapılmaksızın reddedilir.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başvurunun uygun bulunma tarihinden itibaren on işgünü içinde teknik değerlendirme yapılması
için” ibaresinden sonra gelmek üzere “YEPDİS’e girilerek” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilenlere, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüz seksen gün süre verilir. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sahipleri söz konusu sürenin ilk otuz günü içerisinde Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilen
projeler için ilgili idareye başvuru yapar ve ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa
bağlantı hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin
onayına sunar. Yukarıda belirlenen süreler içinde başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.”
“c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED
Gereklidir’ kararı verilen projeler için ilgili idarece düzenlenen belge.”
“(3) İkinci fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerine, birinci fıkrada belirlenen süreler içerisinde yazılı olarak ilgili şebeke işletmecisine başvurması
ve bu başvuruda birinci fıkrada tanımlanan süre içerisinde ilgili başvurularda bulunduğunu
belgelerle tevsik etmesi şartıyla, ilgili şebeke işletmecisi tarafından yüz seksen gün ilave süre
verilir.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin kabul
işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren, 30 uncu maddenin yedinci fıkrası
hükmü saklı kalmak kaydıyla;
a) İlgili şebeke işletmecisine ait dağıtım trafosunu kullanan tüm üretim tesislerinde bir
yıl,
b) İlgili şebeke işletmecisine ait dağıtım trafosunu kullanmayan,
1) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
2) Diğer kaynaklara dayalı üretim tesislerinde iki yıl.
c) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre,
içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra imzalanacak bağlantı anlaşmalarında bu sürelere de yer verilir. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun bulunan
haller dışında, bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması, tahsis edilen kapasite, teknik etkileşim izni ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri
kendiliğinden hükümsüz hale gelir.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Bu madde kapsamındaki sayaçlar dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisleri
için ilgili dağıtım şebeke işletmecisi tarafından temin ve tesis edilir. İletim sistemine bağlanacak
üretim tesisleri için kullanıcının mülkiyet sınırında kalan ölçüm noktalarına tesis edilecek sayaçlar kullanıcı tarafından temin edilir ve TEİAŞ tarafından tesis edilir.”
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üretim
tesisi, bağlantı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sistem kullanım” ibaresi, “Üretim
tesisinin bağlantı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sistem kullanım” ibaresi, “daha
büyük bir güçte çalıştırılması halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “dağıtım sistemine bağlı
üreticiler için” ibaresi, “Bağlantı Anlaşmasında yer alan cezai şartlar,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “iletim sistemine bağlı üreticiler için iletim sistemi Sistem Kullanım Anlaşmasında yer
alan cezai şartlar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında kurulu üretim tesisleriyle,
farklı ölçüm noktasında olmak kaydıyla, aynı fıkranın (h) bendi kapsamında üretim tesislerinin
birlikte kurulması halinde, yapılacak saatlik mahsuplaşma sonrasında şebekeye verilen ihtiyaç
fazlası enerji ilgili mevzuat uyarınca, YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde lisanssız üretim
tesisleri için belirlenen fiyat üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “Piyasa işletmecisi tarafından kendisine yapılan ödemeyi, kendisine ödeme yapılan takvim
ayını izleyen ayın en geç beşinci işgününe kadar ilgili üreticilere öder” cümlesinden sonra gelmek üzere “ve ödemelerin tamamlanıp tamamlanmadığını, bahse konu tarihi takip eden hafta
içinde Kuruma bildirir.” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Piyasa işletmecisi tarafından eksik ödeme yapılması halinde, kendisine yapılan ödemeyi kendisine ödeme yapılan takvim ayını izleyen ayın en geç beşinci işgününe kadar ilgili
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üreticilere, üreticilerin düzenledikleri faturaların fatura düzenleme tarihi dikkate alınarak eskiden yeniye doğru sırasıyla öder. Faturaların tarih sıralamasında, fatura tarihi aynı olan faturaların olması durumunda, aynı tarihli faturalar düşük bedelden yüksek bedel sırasına konularak
en düşükten en yükseğe doğru ödemeler gerçekleştirilir.”
MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çağrı
mektubu almaya hak kazanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “(c) bendi” ibaresi,
“(c), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (e) bendinde
yer alan “en geç beşinci işgününe kadar ilgili üreticilere öder” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve ödemelerin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin Kuruma bildirimde bulunur.” ibaresi
ve aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.
“g) Piyasa işletmecisi tarafından eksik ödeme yapılması halinde, kendisine yapılan ödemeyi kendisine ödeme yapılan takvim ayını izleyen ayın en geç beşinci işgününe kadar ilgili
üreticilere ve tedarikçilere, ilgililerin düzenledikleri faturaların fatura düzenleme tarihi dikkate
alınarak eskiden yeniye doğru sırasıyla öder. Faturaların tarih sıralamasında, fatura tarihi aynı
olan faturaların olması durumunda, aynı tarihli faturalar düşük bedelden yüksek bedel sırasına
konularak en düşükten en yükseğe doğru ödemeler gerçekleştirilir.”
“(12) Sisteme dağıtım seviyesinden bağlı tüketim tesisleri için 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (h) bendi kapsamında sisteme iletim seviyesinden bağlanan üretim tesisi veya tesisleri
kurulması halinde, üretim tesisine ait elektrik enerjisi veriş miktarları bağlantı anlaşmasında
belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit edilerek TEİAŞ tarafından her
ayın üçüncü işgününe kadar ilgili dağıtım şirketine bildirilir ve bu madde kapsamındaki iş ve
işlemler ilgili dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.
(13) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında sisteme farklı dağıtım bölgesi sınırları içerisinden bağlanacak şekilde üretim tesisi veya tesisleri kurulması halinde, tüketim tesisine ait elektrik enerjisi çekiş miktarları ve varsa aynı ölçüm noktasında üretim tesisine ait veriş miktarları bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik
bazda tespit edilerek ilgili şebeke işletmecisi tarafından her ayın üçüncü işgününe kadar üretim
tesisinin bulunduğu bölgedeki ilgili görevli tedarik şirketine bildirilir ve bu madde kapsamındaki iş ve işlemler ilgili şebeke işletmecisi ile görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür. Bu
madde kapsamında bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde,
tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması zorunludur.
(14) Bünyesinde üretim lisanslı kojenerasyon santrali bulunduran işletmelerle, farklı
ölçüm noktasında olmak kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında
üretim tesislerinin birlikte kurulması halinde, işletmenin tüketimi ile 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulan tesis için yapılacak aylık mahsuplaşma sonrasında şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerji ilgili mevzuat uyarınca, YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde lisanssız üretim tesisleri için belirlenen fiyat üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilir.
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(15) Mahsuplaşma işlemleri bu madde kapsamında yürütülen, birinci fıkranın (ç) bendi
kapsamında yer alan üretim tesisleri ile farklı ölçüm noktasında olmak kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında üretim tesislerinin birlikte kurulması halinde, aylık mahsuplaşma sonucunda şebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili
mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik
şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak
piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yer alan üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h)
bendi uyarınca ilişkili tüketim tesisine göre belirlenecek toplam kurulu güçten fazla olamaz.
(16) 12/5/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı, ilişkili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemez. Bu miktarın
üzerinde sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Bu fıkra hükmü, kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubundaki tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen üretim tesisleri için uygulanmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Kurul tarafından belirlenir.”
MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üretim
tesisinde ürettikleri enerji” ibaresinden sonra gelmek üzere “5 inci maddenin beşinci fıkrası
hükmü saklı kalmak kaydıyla” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna “5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında bir üretim tesisinde üretilen enerji, aynı dağıtım bölgesi içerisinde
yer alma şartı aranmaksızın aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilebilir. Bu hüküm kapsamında birden fazla tüketim tesisi için üretim tesisi kurulmak istenmesi ve yapılan
mahsuplaşma işlemi sonunda tüketimin üretimden büyük olması halinde, tüketim faturası ilişkili tüketim tesislerinin mahsuplaşılmamış tüketimleri oranında düzenlenerek tebliğ edilir.”
cümleleri eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna “Ancak OSB dağıtım lisansı bölgesi
içinde yer alan bir tüketim tesisi için diğer madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla OSB dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “aya” ibaresi “döneme” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili
tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde” ibaresi kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna “Ayrıca, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında
farklı bir dağıtım bölgesinde de üretim tesisi kurulabilir.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerine emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.”
MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan “İlgili şebeke işletmecileri ve ilgili görevli tedarik şirketleri bu Yönetmeliğin uygulanması veya Kurum tarafından
istenen hususların yerine getirilmesi amacıyla yazılı veya elektronik ortamda gerekli veri ve
bilgi transferi yapabilir.” cümlesinden sonra gelmek üzere “Haberleşmenin gerekli olduğu durumlarda ilgililerce mevzuatta yer alan işlemlerin aksamamasını temin edecek şekilde sürelere
riayet edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.
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“(7) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin; kendi tüzel kişiliği altında veya diğer
bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, ilgili
üretim tesisi veya tesislerinin tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, birleşme işlemi
mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla kabul şartı aranmaz. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişiler birleşme işlemini ilgili şebeke işletmecisine bildirir ve taraflar arasında bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır.
(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kişinin, uhdesindeki üretim tesislerinin tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde bölünme işlemi mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi
tüzel kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla kabul şartı aranmaz. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişiler bölünme işlemini ilgili şebeke işletmecisine bildirir ve
taraflar arasında bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır.”
MADDE 21- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“OSB Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak tesisler
GEÇİCİ MADDE 5- (1) OSB Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiliğe ait lisanssız üretim
tesisleri 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca tanımlanan bağlantı noktalarında yer alan sayaçlar ile ilişkilendirilir ve mahsuplaşma işlemleri
bu sayaçlar üzerinden yürütülür.
(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan ve henüz gerekli ilişkilendirme işlemleri gerçekleştirilmeyen üretim tesisleri için gerekli ilişkilendirme işlemlerinin, ilgisine göre TEİAŞ veya
ilgili dağıtım şirketi tarafından 28/2/2023 tarihine kadar tamamlanması zorunludur.
(3) Bu madde kapsamında yer alan ve kabul işlemleri tamamlanarak işletmeye geçen
üretim tesislerinde, saatlik veya aylık mahsuplaşma sonucu oluşan ihtiyaç fazlası enerji için
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
Pirolitik gaz ve pirolitik yağ kullanan lisanssız üretim tesisleri
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, atık lastiklerin
işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ile pirolitik gazın yakıt olarak kullanılması planlanan ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan ya da kabulü tamamlanarak işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinde de söz konusu
yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması zorunludur.
(2) Kabulü tamamlanan lisanssız üretim tesislerinden, pirolitik yağ ile pirolitik gazı
elektrik üretim tesislerinde üretilmeyen ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanan üretim
tesislerinin 31/8/2023 tarihine kadar ilgili yakıtları elektrik üretim tesisinde üretecek şekilde
gerekli işlemleri yapar ve varsa diğer kaynakların kullanımına son vermesi gerekir.”
MADDE 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ATAMER): Dicle Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Türk İnkılâbının temelleri ve gelişimini, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihini, çağdaş Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Atatürk İlke
ve İnkılâplarını araştırmak; bu konularda bilimsel yayınlar ve toplantılar düzenleyerek öğrencilere, Üniversite mensuplarına ve kamuoyuna bu araştırmaların sonuçlarını iletmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin imkânları çerçevesinde yayın yapmak.
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b) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili toplantılara katılmak ve bilimsel toplantılar
düzenlemek (kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer ve benzeri), sergi açmak.
c) Türk İnkılâbının temelleri ve gelişimi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, çağdaş Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk İlke ve İnkılâpları konularıyla ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, araştırmaların yapılmasını sağlamak; gerektiğinde, Senato kararı
ve belirleyeceği usul ve esaslarla müze, arşiv ve bu alana özgü yayınları derleyerek bir ihtisas
kütüphanesi kurmak.
ç) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konularıyla
ilgili çalışmalar yapan enstitü, merkez, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bilimsel dayanışma
sağlamak.
d) Amacıyla ilgili olan diğer etkinliklerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri, Müdürün görev süresi dolduğunda
kendiliğinden sona erer.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet, altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca
alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.
ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.
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d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak proje önerileri geliştirerek Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.
(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen,
Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye dâhil toplam
altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu
yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine
yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkezde gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirleyen düzenlemeleri hazırlamak.
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak.
f) Merkez personelinin; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma gruplarının oluşturulmasına
yönelik düzenlemeleri yapmak.
ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
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h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Bunun dışında da Müdür gerekli gördüğü takdirde, Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektörün görevlendireceği personel tarafından
karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü
teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, harcama yetki görevini
Müdüre kısmen veya tamamen devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16- (1) 17/5/1986 tarihli ve 19110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9335

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

9336

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

9337
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KIRSAL MAHALLE YOLLARI BETON KİLİTLİ TAŞ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından:
ÇINAR İLÇESİ KIRSAL MAHALLE YOLLARI BETON KİLİTLİ TAŞ YAPIM İŞİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
: 2022/774668
1. İdarenin
a) Adı
: ÇINAR BELEDİYESİ
b) Adresi
: GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 21750
ÇINAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası
: 4125112178 - 4125112161
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu yapım işinin
a) Adı
: ÇINAR İLÇESİ KIRSAL MAHALLE YOLLARI
BETON KİLİTLİ TAŞ YAPIM İŞİ
: Çınar İlçesi Dokuz Adet Kırsal mahalle yolları
b) Niteliği, türü ve miktarı
yapım işi için 23830,95 metretül bordür, 14951,31
m3 alt temel malzemesi, 149513,1 m2 beton parke,
400 metreküp beton toplamda 4 kalem yol yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çınar İlçesi Yaprakbaşı, Acıkuyu, Yuvacık, Başaklı,
Bağacık, Başalan, Ortaşar, Karababa, Ovabağ
mahalleleri
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim
günüdür.
d) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3. İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati
: 01.09.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: Çınar Belediyesi 3.Kat İhale Komisyonu Toplantı
Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri
ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP’tan alınır.
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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. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı
alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A) Altyapı İşleri V. Grup : Karayolları(Altyapı+Üstyapı) İşleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanmak suretiyle ihaleye iştirak edecek
mühendis veya mimarlar için; gerçek kişi inşaat mühendisi veya mimar olması gerekir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile
imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim
günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin
reddedilecektir.
9402/1-1
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REFRAKTER MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Refrakter Malzeme Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği Esaslarına Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası: 2022/799439
1-İdarenin
a) Adresi

Orhaniye Mahallesi 123340. Sokak No:63 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10
2-İhale konusu alımın
a) Niteliği, türü ve miktarı

Refrakter Malzeme Alımı,
8.500 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,
20.000 kg. muhtelif özellikte ateş betonu alım işidir.
Refrakter

Malzeme

alımı

ayrıntıları

teknik

şartnamede

düzenlenmiştir.
b) Yapılacağı yer

Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 takvim
günündür.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Orhaniye Mah. 123340.
Sok. No:63 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati

22/08/2022 Pazartesi günü, saat 10:00

4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk
Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340. Sok. No:63 42600
Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
7- Diğer Hususlar
7.1. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (22.08.2022 tarih ve saat:10.00’da)
fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9426/1-1

11 Ağustos 2022 – Sayı : 31920

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE
EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
“Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizlenmesi İşi” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım
Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2022/795572
1- İdarenin
a) Adresi
: Taşköprü
Yolu
18.Km
Bük
köyü
Mevkii
37070/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) Elektronik posta adresi : 2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kastamonu Şeker Fabrikasında mevcut 2 adet Toprak
Çamur Havuzunun hafriyatının yapılarak istenilen eğime
göre tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaşık 11444 m3
hafriyatın idarenin (Fabrika sahası dışında veya
içeresinde) göstereceği yaklaşık 3000 metre mesafedeki
toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işi,
betonarme yapıdaki brükner havuzu (daire şeklinde) içinde
bulunan yaklaşık 882 m3 hafriyatın, kantin önündeki
tarlanın içinde bulunan yaklaşık 1788 m3 hafriyat ile
betonarme yapıdaki (dört duvarı ve tabanı dahil) 2 adet
folşe havuzunun içinde bulunan yaklaşık 441 m3 hafriyatın
yukarıda bahsedilen toprak döküm yerine nakledilmesi ve
tesviye işidir.
b) Yapılacağı yer
: T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: Sözleşmenin imzalanması ve işyeri teslimi yapılarak işe
başlanılmasına müteakip; en fazla 20 (yirmi) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 22.08.2022 Saat 11.00
4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil)
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.
5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır
8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9403/1-1
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2022/788059
1- İdarenin
a) Adı ve adresi
: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri
Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız 2022/2023 kampanya döneminde istihsal
edilecek Üretime Destek Ambalajlama (± %20
toleranslı) 73.500 ton kristal şekerin ambalajlama
ünitesinde 50 kg’lık polipropilen torbalara konulup
torba ağzının katlama aparatından geçirildikten sonra
dikilerek şeker ambarına verilmesi işinin 30 kişi ile
tahmini 125 gün süresince yapılması işi işçiliğidir.
b) Yapılacağı yer
: T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşin başlangıç ve bitiş tahmini tarih aralığı 26.09.2022
– 28.01.2023 (125 gün)‘ dür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 24/08/2022 Çarşamba Günü Saat 10:30
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 250,00
TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5- Teklifler 24/08/2022 Çarşamba Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale
gün ve saatinde (24/08/2022 Çarşamba günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya
pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul
edilecektir.
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9452/1-1

11 Ağustos 2022 – Sayı : 31920

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

MEYDAN TEMİZLİĞİ VE PANCAR YÜZDÜRME İŞLERİ HİZMET ALIM İHALESİ
YAPILACAKTIR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2022-2023 Kampanyası Meydan Temizliği ve Pancar Yüzdürme Hizmeti işi
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2022/767570
1- İdarenin
a) Adı ve adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri Mah.
Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 Merkez/
BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) : burdurticaret@turkseker.gov.tr
2- İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız 2022/2023 kampanya dönemi Üretime
Hazırlık – Meydan Temizliği ve Pancar Yüzdürme
Hizmetinin 21 kişi ile tahmini 125 gün (±%20
toleranslı) boyunca yapılması
b) Yapılacağı yer
: T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşin başlangıç ve bitiş tahmini tarih aralığı
26.09.2022 – 28.01.2023 (125 gün)‘ dür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 22/08/2022 Pazartesi Günü Saat 14:30
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00
TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5- Teklifler 22/08/2022 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale
gün ve saatinde (22/08/2022 Pazartesi günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya
pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul
edilecektir.
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilebilir, kısmi teklife açık değildir.
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9321/1-1
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TEST VE ÖLÇÜ ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Test ve Ölçü Aletleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi
kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım
İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak
Sokak No:2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası
: 03722594000 - 03722591900
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
ve Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat
Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125
ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde
(Aşkaabat
Cd.)
68.
Sokak
No:
22
Bahçelievler/ANKARA
d)Tekliflerin Verileceği Yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.
No:125 ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: ttk@ taskomuru.gov.tr
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin
a) Dosya No
: 2244022
b) IKN
: 2022/783794
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Test ve Ölçü Aletleri / 5 kalem (16 Adet)
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından
yüklenicinin kendisine veya tebligat için
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi
: 60 takvim günü
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı
Salonu
b) Tarih ve saati
: 12/09/2022 Pazartesi günü saat 15.00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10.Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Dijital Multimetre için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve
sunulduğu tarih itibariyle geçerli;ATEX I M1 Ex ia I Ma ( Ex ia I Ma) sertifikaları teklifle birlikte
verilecektir.
6.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
8- Bu ihaleye kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale
konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarı için kısmi teklif
kabul edilmeyecektir.
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir.
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saat TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı
Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale
(son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz
12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar: İlan olunur.
9305/1-1
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DİKİLİ AĞAÇLAR SATILACAKTIR
Adana Orman Bölge Müdürlüğü Kozan Orman İşletme Müdürlüğünden:

9302/1-1
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğünden:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra
No
1

Deposu

Cinsi

ESKİBAĞ
OİŞ
TOPLAM

İbreli Dikili
Ağaç

Boy
(m)

Tarihi

16/08/2022

Saati

11:00

Yeri

e satış

Parti
Sayısı

Muhammen
Bedeli

Geçici
Teminat

6791.734

1

800,00

163.002,00

6791.734

1

800,00

163.002,00

Adet

Miktarı
m3/Ster/K

9112
9112

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde
görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi,
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya
kadar vade süresi uygulanacaktır.
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde
aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre
için aylık % 2.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40)
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:
Adres
: Rasih kaplan Mah.
Telefon : 0(242) 781 2012
Fax No : 0(242) 781 2207
9014/2-1
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DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Gönen Orman İşletme Müdürlüğünden:
Kanun Kapsamı

: 2886

Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü: Gönen OİM

S.No:

İhale Tarihi

: 16.08.2022 // İhale Saati: 14:00

İhale Yeri

: https://esatis.ogm.gov.tr/

Şefliği

Cinsi

İb+yapraklı.Dikili

Bölme P.

Adet

3

M /Ster

Muhammen

Geçici
Teminat

No

No

62

73 12236

537,180

250,00

4.029,00

228

74

1987

914,440

670,00

18.380,00

112

75

1380

941,745

785,00

22.178,00

40

76

4193

2.071,988

800,00

49.728,00

115

77

2957

1.396,310

700,00

29.323,00

283

78

1907

1.045,569

890,00

27.917,00

276

79

2316

1.353,480

1.250,00

50.756,00

124

80

5156

2.400,702

1.300,00

93.627,00

102

81 14409

813,951

355,00

8.669,00

26

82

1715

348,380

360,00

3.763,00

11

83

129

77,691

500,00

1.165,00

261

84

769

273,867

890,00

7.312,00

Bedel (TL)

(TL)

1

Sarıköy

2

Kale

3

Aladağ

4

Aladağ

5

Aladağ

6

Gündoğan

7

Gündoğan

8

Karlık

9

Gönen

10

Gönen

11

Gönen

12

Gönen

13

Sarıköy

İb. Dikili Ağaç

172

85

8318

1.325,442

1.000,00

39.763,00

14

Sarıköy

İb. Dikili Ağaç

173

86

2561

421,337

1.250,00

15.800,00

Ağaç
İb+yapraklı.Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
İb+yapraklı.Dikili
Ağaç
İb. Dikili Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
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15

Sarıköy

16

Sarıköy

17

Sarıköy

18

Dikmen

19

Dikmen

20

Dikmen

21

Sarıköy

22

Karlık

23

Dikmen

24

Aladağ

25

Aladağ

26

Aladağ

27

Kale

Yapraklı Dikili
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268

87

671

344,088

915,00

9.445,00

İb. Dikili Ağaç

56

88

9310

318,010

200,00

1.908,00

İb. Dikili Ağaç

54

89

9074

291,356

200,00

1.748,00

281

90 13226

1.883,276

720,00

40.679,00

193

91

437

198,115

920,00

5.468,00

123

92

194

47,402

400

569,00

86

32 13574

3.357,627

1.058,00

106.571,00

83

52

1335

673,423

900,00

18.182,00

191

65

135

110,398

850,00

2.815,00

67

47

46

23,392

900,00

632,00

67

48

2208

1.456,447

950,00

41.509,00

39

66

4049

2.101,168

800,00

50.428,00

223

50

3494

1.376,722

900,00

37.171,00

Ağaç

İb+yapraklı.Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
İb+yapraklıDikili
Ağaç
İb+yapraklı.Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
Yapraklı Dikili
Ağaç
TOPLAM:

117.786 26.103,50 6 20.713,00 689.535,00

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/
adreslerinden temin edilmelidir.
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR 8300 0100 0049
9150 1238 5001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No
belirtilmelidir.
4) İrtibat için: 0266 762 10 40 ( 6361 )
9282/2-1
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Silifke Orman İşletme Müdürlüğünden:
MERSİN ORMAN BÖLGE
Tarihi
22.08.2022
MÜDÜRLÜĞÜ
Saati
11:00
İŞLETME
SİLİFKE ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri
E Satış
Sıra
Boy
Miktarı
Parti Muhammen
Geçici
Deposu
Cinsi
No
(m) Adet M3/Ster/K Sayısı Bedeli TL Teminat TL
İbreli
İMAMUŞAĞI
1
Dikili
989 1434,594
1
1.488,00
64.040,00
OİŞ
Ağaç
İbreli
İMAMUŞAĞI
2
Dikili
2193 2285,159
1
1.495,00
102.489,00
OİŞ
Ağaç
İbreli
UZUNCABURÇ
3
Dikili
4692 3228,424
1
1.611,00
156.030,00
OİŞ
Ağaç
İbreli
İMAMUŞAĞI
4
Dikili
851
813,993
1
1.996,00
48.742,00
OİŞ
Ağaç
TOPLAM
8725 7762,17
4
6.590,00
371.301,00
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 4 adet parti
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde
görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.
Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin% 20’si ile vergi,
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya
kadar vade süresi uygulanacaktır.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde
aylık % 2,5 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için
aylık %2,5 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Adres
: TOROS MAH .
Telefon : 0 (324) 714 1010
Fax No : 0 (324) 714 1680
9214/2-1

—— • ——
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Araç Orman İşletme Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğü : Kastamonu OBM // İşletme Müdürlüğü: Araç
İhale Tarihi
: 22.08.2022 // İhale Saati: 10:00
İhale Yeri
: https://esatis.ogm.gov.tr/
S.No
1

Şefliği
Dereyayla

Cinsi
İb. Dikili Ağaç
Toplam:

Bölme No
48

P. No
469

Adet

M /Ster
3

Muhammen

Geçici

Bedel

Teminat

(TL)

(TL)

3.521

2.885,978

1.255

108.657,00

3.521

2.885,978

1.255

108.657,00

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr
adreslerinde temin edilmelidir.
3) Teminat
tutarı
Banka
yolu
ile
gönderecekler
için
Hesap
No:
TR080001000152093343365001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak
istenen Parti No belirtilmelidir.
4) İrtibat için: 0366 362 10 05 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Kürşad
GEZER
9280/2-1

—— • ——
DÜZELTME İLANI
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
05.08.2022 tarihli ve 31914 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
mülkiyeti Belediyemize ait, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi 23615 ada, 4 Parselde kayıtlı
taşınmazın satışı işi ihale tarihi 24.08.2022 saat 15:00 olarak değişmiştir.
İlan olunur.
9376/1-1
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ARSALAR SATILACAKTIR
Muğla İli Dalaman Belediye Başkanlığından:
Belediyemize ait 4 adet arsanın satışı ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.
maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhale 24.08.2022 tarihinde Çarşamba günü
Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
1-) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek
Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale
saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.
maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri
gerekmektedir.
2-) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler
(a) Tebligat için adres beyanı,
(b) Kimlik fotokopisi,
(c) Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük)
(ç) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge
(d) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi
(e) Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son
30 günlük)
(f) İmza sirküleri
(g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi
(ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekâletname
(h) Tebligat için adres beyanı.
3-) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
1- İlçemiz Merkez Mahallesi 3318 I pafta 3136 ada 1 nolu parselde 353,18 m2 arsanın
2

satış m fiyatı 5.600,00-TL muhammen bedeli 1.977.808,00-TL geçici teminatı 59.335,00-TL
ihale 24.08.2022 tarihinde saat 11:10’da.
2- İlçemiz Hürriyet Mahallesi 3321-B pafta 3938 ada 6 parselde 662,65 m2 arsanın satış m2
fiyatı 5.150,00-TL muhammen bedeli 3.412.647,50-TL geçici teminatı 102.380,00-TL ihale
24.08.2022 tarihinde saat 11:20’de.
3- İlçemiz Hürriyet Mahallesi 3321-B pafta 3938 ada 7 parselde 662,00 m2 arsanın satış m2
fiyatı 5.150,00-TL muhammen bedeli 3.409.300,00-TL geçici teminatı 102.279,00-TL ihale
24.08.2022 tarihinde saat 11:30’da.
4- İlçemiz Kapukargın Mahallesi 2912-D pafta 126 ada 32 parselde 400 m2 arsanın satış m2
fiyatı 4.525,00-TL muhammen bedeli 1.810.000,00-TL geçici teminatı 54.300,00-TL ihale
24.08.2022 tarihinde saat 11.40’da.
İlanen duyurulur.

9073/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9436/1-1
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Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

9322/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Çay Asliye Hukuk Mahkemesinin 1973/93 Esas, 1974/135 Karar sayılı dosyasının imha
edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 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 ilân olunur.
9330/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2008/28786 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 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 ilân olunur.
9331/1-1

—— • ——
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
10 Ağustos 2022 tarihli ve 31919 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan
ilanımızda, Diş Hekimliği Fakültesi altında Anabilim dalı "Protetik Diş Cerrahisi” ibaresi sehven
yazılmış olup, "Protetik Diş Tedavisi” olarak düzeltilmiştir.
FAKÜLTE

ANABİLİM

KADRO

DALI

UNVANI

SAYI

ARANILAN NİTELİKLER
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Protetik Diş

Diş Hekimliği

Protetik Diş

Dr.Öğr.

Fakültesi

Tedavisi

Üyesi

Tedavisi alanında uzmanlık yapmış olmak. İmplant
1

destekli diş üstü protezlerin trabeküler kemiğe etkileri
konusunda çalışmış olmak. Fonksiyonel apareylerin
mandibuler kondile etkileri üzerine çalışmış olmak.

İlan olunur
9437/1-1
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Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
06.08.2022 tarihli ve 31915 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Akademik Personel Alım İlanında aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır.
BÖLÜM/

BİRİM

PROGRAM

ADEDİ UNVAN

ARANAN NİTELİKLER
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini

Mühendislik
Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar

Bilişim
Sistemleri

1

Mühendisliği

Dr. Öğr. Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
Üyesi

alanlarından birinde tamamlamış olmak;
Bilgisayar Donanımı alanında çalışmalar
yapmış olmak.

İlan olunur.
9448/1-1

—— • ——
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:
Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 31/03/2022 tarihli ve 2020/589 E., 2022/378K. sayılı
kararı uyarınca 11/12/2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan akademik ilanda yer alan kadro
yeniden ilan edilmiştir.
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2547 sayılı Kanun, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim
Üyeliği

Kadrolarına

Başvurma

Atama

ve

Yükseltilme

Yönergesi

(bakınız:

www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Üniversitemiz

akademik

kadrolarına

tüm

başvurular

https://muybis.mu.edu.tr/

atama/ilanlar web adresi üzerinden "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru
Kılavuzu" doğrultusunda hazırlanarak elektronik olarak alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları
gerekmektedir.
2) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gündür.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından
denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler
müracaat edemezler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6) (*)Adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen
yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
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7) Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme
Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
8) Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin
3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu veya sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim
etmeleri gerekmektedir
9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
10) Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://muybis.mu.edu.tr/atama/
ilanlar web adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Müracaat edecek
adaylar Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzuna sisteme giriş yaptıkları takdirde
erişebileceklerdir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- BAŞVURU

DİLEKÇESİ

(http://www.personel.mu.edu.tr/tr/dokuman

adresindeki

Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği), (İlgili
sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu
şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının müracaat süresi
içerisinde ilgili Fakülte Dekanlığına iletilmesi gerekmektedir. Elektronik Başvuruyu tamamlayan
adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.
2- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ
3- DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ
4- FOTOĞRAF (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet
fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5- NÜFUS CÜZDAN SURETİ
6- HİZMET BELGESİ ( Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar
(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi ) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru
yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet
Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
7- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI (Kılavuzda Belirtildiği Şekilde
Ekleyiniz)
8- MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA
BAŞVURMA ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (Bu formun
doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.)
9- YABANCI DİL BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge
de geçerlidir.)
İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM Ana Bilim Dalı

İktisadi ve
ÖÜ202285 İdari Bilimler
Fakültesi (*)

İktisat

Uluslararası
İktisat

UNVAN

DER.

Dr.Öğr.Üyesi

5

AÇIKLAMA
Uluslararası İktisat alanında doktora yapmış
olmak (Açıklamalar 6. madde)

9370/1-1
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B
fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden
ödenecektir.
POZİSYON

UNVANI

ADEDİ

101

Eczacı

3

102

Hemşire

5

KODU

103

Hemşire

1

104

Psikolog

1

ARANILAN NİTELİKLER
Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek
kaydıyla Hemşire olarak yoğun bakım servislerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
Psikoloji bölümü lisans mezunu olup Bilişsel Nöropsikoloji alanında Yüksek
lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış
olmak.

105

Sağlık Teknikeri

1

106

Mimar

1

107

Mühendis

1

108

Tekniker

1

Anestezi Programı önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla
alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında
en az 1 yıl çalışmış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programı önlisans mezunu olmak ve
belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek

109

Tekniker

1

kaydıyla en az 3 yıl çalışmış olmak ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde
bakım-onarım sertifikasına sahip olmak.

110

Teknisyen

1

111

Teknisyen

1

112

Teknisyen

1

Meslek Liselerinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanlarının birinden mezun
olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Meslek Liselerinin Torna-Tesviye bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Meslek Liselerinin Makine bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,

113

Büro Personeli

8

114

Büro Personeli

3

115

Büro Personeli

2

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı
önlisans alanlarının birinden mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az
1 yıl çalışma tecrübesi bulunmak.
Matematik, İstatistik ve Ekonometri lisans bölümlerinin birinden mezunu olmak.
Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Operatörlüğü önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Herhangi bir Lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla

116

Büro Personeli

2

en az 2 yıl çalışmış ve Windows 10 Uygulama ve Yönetimi sertifikasına sahip
olmak.
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Üniversitemizin tanıtımı kapsamında sempozyum, kongre, fuar ve tanıtım
organizasyonları ile uluslararası öğrenci sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalar
ve Üniversitemiz bünyesinde yer alan müzelerin tanıtım ve sunum etkinlikleri
öncelikli olmak ve Esaslarda unvan için belirtilen nitelikteki diğer görevleri
117

Büro Personeli

2

yapmak üzere; Sanat Tarihi, Tarih, İngiliz Dili ve Eğitimi veya Mütercim
Tercümanlık (İngilizce) Lisans mezunu olup bu alanların birinden Yüksek
lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından en az B düzeyi veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

118

Büro Personeli

1

Maliye bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanı ile ilgili
en az 2 yıl çalışmış olmak.
Ortaöğretim mezunu olmak. Esaslarda unvan için belirtilen nitelikler ile 657

119

Destek
Personeli

sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler
18

Sınıfı için belirtilen temizlik, bahçe ve hasta bakımı vb. görevlerde çalıştırılmak
üzere, 35 yaşından gün almamış ve görevini yapmaya engel herhangi bir
sağlık sorunu bulunmamak.
Ortaöğretim kurumlarının bahçecilik veya tarım alanı dallarından mezun olmak

Destek
120

Personeli

veya ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olup, çiçek, süs bitkisi,
3

(Bahçe)

ağaç bakımı, dikimi, ilaçlama veya bakımı konularında sertifika sahibi veya
belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi ve 35 yaşından
gün almamış, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

121

Destek

Ortaöğretim mezunu olmak, “Katı yakıtlı kalorifer ateşçi belgesi” ile “Doğalgaz

Personeli

yakıtlı kalorifer ateşçi belgesi” sahibi, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2

(Isıtma

1

yıl tecrübe sahibi ve 35 yaşından gün almamış, görevini yapmaya engel
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Sistemleri)

Herhangi bir Lisans bölümü mezunu olup, en az 1.70 metre boyunda olmak ve
Güvenlik
122

Görevlisi

boyun 1 metreden fazla olan bölümü ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan
4

(Erkek)*

fazla fark olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 5188 sayılı Kanun gereği
Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak
ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.
Herhangi bir önlisans programı mezunu olup, en az 1.70 metre boyunda olmak

Güvenlik
123

Görevlisi
(Erkek)*

ve boyun 1 metreden fazla olan bölümü ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan
3

fazla fark olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 5188 sayılı Kanun gereği
Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak
ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

Not * : Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan ilanda belirtilen tüm
şartları taşıdığına dair beyan alınacaktır. Alınmaya hak kazanan adayların boy ve kilo ölçümleri
yapılacak olup, İlanda belirtilen boy ve kilo şartını sağlamamaları halinde haklarını kaybetmiş
sayılacaklardır. Ayrıca 24 saat vardiyalı nöbet usulü çalışmaya uygun ve görevini yapmaya engel
olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olup, olmadığına ilişkin son 6 ay içerisinde alınmış Sağlık
Kurulu Raporları istenecektir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
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2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1
(bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek
taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak,
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin
belgeler (Sertifikalar ilanın yayın tarihinden önce alınmış olmalıdır. Sonradan alınan sertifikalar
kabul edilmeyecektir)
4- Lisans mezunları için; 2020 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için;
2020 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını
gösteren belge
5- Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için özel güvenlik kimlik kartı
fotokopisi,
6- Eczacı pozisyonu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday
sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve / veya sözlü sınav
yoluyla belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır
7- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına
şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek
aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde
https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan
sırasıyla alım yapılacaktır.
9303/1-1
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru
koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr.
Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde
Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme
Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine
ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş
ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve
dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.
Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar ise 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç
Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava
girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte 1 takım dosya ve
dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten
dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı
Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması
gereklidir.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, “Trakya
Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/
akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.
Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle
müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
BİRİM

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

BAŞVURU KOŞULLARI

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
BALKAN SİYASETİ VE ULSL. İLİŞK.

Yunanistandaki azınlık hakları

1

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR

Obua sanat dalında Romantik dönem

1

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

Diş yaşı konusunda çalışmalar

1

yapmış olmak.
1

Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak.

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

1

Restoratif Diş Tedavisi uzmanı olmak.

ORTODONTİ

1

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

1

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

1

Ortodonti uzmanı olmak.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı
olmak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı
olmak.
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ECZACILIK FAKÜLTESİ
Polimerik flavonoidlerin antioksidan
ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ

1

sistem üzerindeki etkileri ile ilgili invivo çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİS. VE ÖĞRETİM TEK.EĞİTİMİ

Güvenli sosyal ağ kullanımı

1

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

RESİM- İŞ EĞİTİMİ

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
alanında doktora yapmış olmak.
İnternet bağımlılığı ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
Çağdaş sanat alanında çalışmalar
yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ
Kuantum noktalarında normalize
KATIHAL FİZİĞİ

1

geçiş enerjisi ve self polarizasyon
konusunda teorik çalışmalar yapmış
olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1

ULUSLARARASI SİYASET

1

Siyasal partiler ve siyasal rejimler
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası güvenlik ve nükleer
silahsızlanma konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Tüketici davranışları ve pazarlama

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

1

araştırması konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir

MALİ İKTİSAT

1

vergilendirme konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEFSİR

Ayet ve sureler arasındaki bağlantılar

1

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİL. YO.
BANKACILIK VE SİGORTACILIK

İstatistik ve altı sigma konusunda

1

çalışmalar yapmış olmak.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

1

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

1

Grafoloji ve Bulut Bilişim alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Marka bağlılığı ve marka imajı, yeşil
pazarlama alanında çalışmalar
yapmış olmak.

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

1

Kriz yönetimi ve risk yönetimi ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
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KIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Bilimleri doçenti olup, izokinetik
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

1

kuvvet ve çocuklarda kuvvet
antrenmanları hakkında çalışmalar
yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

1

Örgütsel davranış alanında çalışmalar
yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM

1

Tasarım, kent ve kültür konularında
çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği doçenti olup,
ENERJİ

1

güneş enerjisi ve duyulur ısı
depolama sistemleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DERİ VE ZÜHR. HASTALIKLAR

1

FİZYOLOJİ

1

GENEL CERRAHİ

1

Psoriasis konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Tıpta uzmanlık yapmış, Fizyoloji
doçenti olmak.
Endoskopi ve ERCP konusunda
deneyimli olmak.
Jinekolojik Onkoloji cerrahisi yandal

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

uzmanı olmak. Yüksek riskli
endometriyum kanserleri konusunda
çalışmaları olmak.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Bipolar bozukluk ve Unipolar mani

1

konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Doktoru olmak. Santral sinir

TIBBİ FARMAKOLOJİ

1

sistemi farmakolojisi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

TIBBİ GENETİK

1

Tıbbi Genetik uzmanı olmak. Abortus
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Turizm Deneyimi, destinasyon imajı
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

ve turizmde planlı davranış teorisi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

Kripto para piyasası üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim ve Strateji doçenti olup,
Dijital girişimcilik ve Endüstri 4.0
konularında çalışmalar yapmış olmak.

9304/1-1

11 Ağustos 2022 – Sayı : 31920

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.
İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan
tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete
tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta
yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca, yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük
unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. İlanda yer alan
unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin
YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara
eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından
yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.
(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un
10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik
süresi iki yıldır.) İngilizce eğitim verebilmek için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te
belirtilen şartların taşınması ve söz konusu belge/belgelerin başvuru dosyalarında yer alması
gerekmektedir.
Başvuran

adayların

2547

sayılı

Yükseköğretim

Kanunu’nun

ilgili

maddeleri,

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı
Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen
şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve
formunu, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınları ile diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans)
örneklerini içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB
Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,
Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve
formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans)
örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash
Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,
Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı
beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans)
örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash
Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe/ ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için;
Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için;
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri
gerekmektedir.
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KADRO

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
(Lisansını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.
Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası İlişkiler alanında
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

doçentlik unvanını almış olmak. Uluslararası Ekonomi Politik alanında çalışmalar

Profesör

1

yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel
yayınlar yapmış olmak).
Eğitim Bilimleri
(Doktorasını Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yapmış olmak.
Psikodrama, Grup Psikoterapisi vb. eğitimleri almış olmak).

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Özel Hukuk
(Lisansını hukuk alanında tamamlamış olmak. Özel Hukuk alanında doktora
Hukuk Fakültesi

yapmış olmak. Lisansüstü çalışmalarını Ticaret Hukuku alanında yapmış olmak.
Ticaret Hukuku alanında, ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerde

Dr. Öğr.
Üyesi

1

bilimsel yayınlar yapmış olmak. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmek).
Mimarlık
(Lisans ve Doktorasını/Sanatta yeterliğini Şehir ve Bölge Planlama alanında
tamamlamış olmak. Şehir ve Bölge Planlama alanında doçentlik unvanını almış Doçent

1

olmak. Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış
olmak).
Mimarlık
Mimarlık ve Tasarım (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta yeterlik eğitimini Mimarlık Tasarım
Fakültesi

alanında tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Mimari
Tasarım, Koruma ve Restorasyon alanlarının birinde yapmış olmak. Ulusal ve

Dr. Öğr.
Üyesi

1

uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak).
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım
(Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta yeterliğini İç Mimarlık programında Dr. Öğr.
tamamlamış olmak. Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış Üyesi

1

olmak).
İktisat (İngilizce)
(Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İktisat alanında tamamlamış olmak. Ulusal, Dr. Öğr.
uluslararası endeksli dergilerde alanında akademik yayınları olmak, Sağlık Üyesi
İşletme

1

Ekonomisi alanında yayınlar yapmış olmak.)
İşletme
(Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Dr. Öğr.
tamamlamış olmak. Ulusal, uluslararası endeksli dergilerde alanında yayınları Üyesi

1

olmak, yeşil insan kaynakları yönetimi alanında yayınlar yapmış olmak).
Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
alanlarından en az birinden doktora yapmış olmak).

Dr. Öğr.
Üyesi
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

–– Dicle Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

9

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022 Tarihli ve 11098 Sayılı
Kararı

13

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/4/2022 Tarihli ve 2018/29836 Başvuru Numaralı
Kararı

14

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/28582 Başvuru Numaralı
Kararı

22

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

29

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

32

c - Çeşitli İlânlar

55

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

133

