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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE 

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adı “Aile ve Sosyal Hiz-

metler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (j)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (h), (i) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,”

“j) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bakanlık merkez ve taşra kadrolarında görevli per-

sonelin; bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı

Kanunun 72 nci ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “cetvellerde” iba-

resinden sonra gelmek üzere “ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki 1 ve 2 sayılı cet-

vellerde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bakan talimatı doğrultusunda Bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan rapor-

larda görev yeri değişikliği ile ilgili öneriler Bakanlığa teklif edilebilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Aralık 2021
CUMA
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yü-

rütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

—— • ——
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği-
nin adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 ta-

rihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan

hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını,
ç) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,
d) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet

gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2013 28650
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 9/7/2013 28702
2- 19/2/2014 28918
3- 21/6/2014 29037
4- 20/2/2015 29273
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f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-
retiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

hükümlerine göre hesaplanan süreleri,
h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ı) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak üzere oluş-

turulacak kurulu/kurulları,
i) Unvan değişikliği: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen

unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan
yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan
hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müs-

teşar veya Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Bakan Yardımcısı” olarak, aynı maddenin ikinci fık-
rasında yer alan “Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dairesi
Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Tür-
kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış-
tır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dairesi
Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Dairesi Başkanlığında”
ibaresi “Genel Müdürlüğünde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yü-

rütür.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2014 29219
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 20/8/2015 29451
2- 12/12/2015 29560
3- 4/2/2006 29614
4- 3/11/2017 30229
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev ya-

pan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşki-

latında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet

memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Me-

teoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı

olduğu Bakan yürütür.
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—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ay-
dınlatma Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” iba-
resi “31/12/2022” olarak, “1/1/2022” ibaresi ise “1/1/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2013 28720

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896
2- 30/10/2015 29517
3- 7/5/2016 29705
4- 20/4/2018 30397
5- 31/7/2019 30848
6- 3/12/2019 30967
7- 6/2/2020 31031
8- 29/12/2020 31349
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Me-
murlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin adı “Millî Savunma
Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kurulu-

şunda yer alan kurumlarda görevli Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarının
usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurum-
larda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet
memurlarını kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan her
birini,”

“e) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile
Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde kurum amirleri veya birlik komutanının
görüşleri de dikkate alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim
hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik
hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman er-
başlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile hâkim ve sav-
cıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere bu Yönetmelik kapsamında memur
olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin
hükümler uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi
ile altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Bu mazeret dolayısıyla atama isteyen memur; aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet
alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölge-
lerine; öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması
halinde ise Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara atanabi-
lir.”

“(6) Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, vefat tarihinden itibaren
bir yıl içerisinde bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, ön-
celikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Millî Sa-
vunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara yapılabilir.

(7) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bu-
lunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, emeklilik tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere durumlarını belgelendirmek kaydıyla atama talebinde
bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunma-
ması halinde ise Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara ya-
pılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 16/B – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gider-

meye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ortak hükümler
EK MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun

hükümlerine göre işlem yapılır.
(2) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar için yasal işlem başlatılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/2/2010 27505

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/3/2011 27878
2- 2/7/2011 27982
3- 24/2/2012 28214
4- 3/8/2012 28373
5- 27/3/2013 28600
6- 2/10/2013 28783
7- 21/12/2013 28858
8- 12/6/2015 29384
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—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/5/2014 29006
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 13/10/2017 30209
2- 25/6/2018 30459 (Mükerrer)
3- 21/2/2020 31046 (Mükerrer)
4- 19/6/2021 31516
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI
GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, uluslararası adlî iş birliği çerçevesinde yurt dışı

tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 39 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Dış temsilcilik: Diplomatik temsilciliklerle konsoloslukları,
ifade eder.
Uygulanacak hükümler
MADDE 4 – (1) Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde, Bakanlıkça bu konuda çı-

kartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen
usul ve esaslar göz önünde tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM
Masraflar

Kapsam
MADDE 5 – (1) Yurt dışı tebligat ve istinabe talebinin gönderilmesi için alınan posta

gideri ile yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflardan oluşur.
Posta gideri
MADDE 6 – (1) Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılındığı her bir tebligat veya

istinabe talebinde,
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 70 TL,
b) Diğer ülkeler için 117 TL,
posta gideri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tebligat Talepleri

Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince yapılacak tebligat
MADDE 7 – (1) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi

gereğince tebligat talebinde bulunulması halinde, 6 ncı maddede belirtilen posta giderinin il-
gilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır.
Buna dair makbuz örneği, evrakın iletileceği dış temsilciliğe gönderilecek evraka eklenir veya
tarih ve sayısı sevk yazısında belirtilir.
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Diğer tebligat talepleri

MADDE 8 – (1) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat ta-

leplerinde tebligat evrakı;

a) KKTC için KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına,

b) Diğer ülkeler için ilgili ülke yetkili makamlarına,

doğrudan gönderilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılınmaksızın doğrudan

yabancı ülke makamlarına iletilen tebligat talepleri için 6 ncı maddedeki posta masrafının ya-

tırılması gerekmez.

Yabancı ülke makamlarınca istenen masraflar

MADDE 9 – (1) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde, ya-

bancı ülke makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda aşağıda belirtilen ülke uygulamaları

esas alınır:

a) Amerika Birleşik Devletleri;

1) 95 ABD doları tutarındaki masraf, tebligatın yapılacağı muhatabın adı belirtilerek

banka hesabına (ABC Legal adına Wells Fargo Bank, SWIFT No: WFBIUS6S account

no: 2007107119 USA, ABA routing no: 121000248 belirtilmek suretiyle) yatırılması veya

(abclegal.com) sitesi üzerinden online olarak ödenmesi sağlanır.

2) Makbuz örneği tebligat evrakı ile birlikte “ABC LEGAL, 633 Yesler Way, Seattle,

WA 98104, USA” adresine gönderilir.

3) ABD Hükümetine yapılacak tebligatlarda 95 ABD doları masraf yatırılmaz.

b) Avustralya;

1) Tebligat yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 70 Avustralya doları,

Australian Capital Territory (ACT) Eyaleti için 378 Avustralya doları, 08 veya 09 (Northern

Territory) ile başlıyorsa yetkili memurun ofisine 25 km'ye kadar olan mesafeler için 155 Avustralya

doları, daha uzak mesafeler söz konusu olduğunda ise km. başına 0,90 Avustralya doları, posta

kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin

karşılığının 112 Avustralya doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması

halinde gidilen her ilave km için 3,95 Avustralya doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme

süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 35,10 Avustralya doları, eğer tebligat hizmeti iki

veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 20,15 Avustralya doları) tutarındaki çekin Sid-

ney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve ya-

kın çevresi için 110 Avustralya doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakın çevresi dışındaki

bölgeler için 170 Avustralya doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney

Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak olmayan

yerler için 200 Avustralya doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına düzen-

lenmesi sağlanır.

c) Bahamalar;

1) Muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD doları, muhatabın şirket olması ha-

linde 160 ABD doları veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması

ve tebligat işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

17 Aralık 2021 – Sayı : 31692                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



ç) Belçika;
1) Belçika makamları 165 avro masrafın peşin ödenmesini talep etmektedir. Ayrıca, ad-

rese göre masrafın yatırılacağı banka hesabı ve tebligat evrakının düzenleneceği dil değişmek-
tedir. Bu nedenle tebligat evrakının düzenlenmesinden önce, tebligat yapılması istenen muha-
tabın adı ve adresi belirtilerek evrakın düzenleneceği dil ve masrafın yatırılacağı banka hesap
numarasının bildirilmesi hususlarında, “dh1965@just.fgov.be” adresine, konu kısmına “new
request for bank details and transaction reference” yazılarak e-posta gönderilir. Bildirilecek
hesaba masrafın yatırılması sağlanır ve makbuz örneği evraka eklenir.

d) Estonya;
1) Kural olarak tebligat taleplerinin yerine getirilmesi ücretsizdir. Ancak, talep eden

makamca tebligatın adlî memur aracılığıyla yapılmasının istenilmesi halinde 60 avro veya kar-
şılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda
Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

e) Filipinler;
1) Her bir muhatap için 100 ABD Doları, muhatabın adı soyadı ve dosya numarası da

belirtilerek, “Land Bank of the Philippines” bankası Hesap No: 3472-1010-39, SWIFT:
TLBPPHMM hesabına yatırılması sağlanır. Aynı adreste ikamet eden birden fazla muhatap
için sadece tek bir ücret ödenir. Makbuz evrak ile birlikte "The Office of the Court Adminis-
trator, Third floor, Old Supreme Court Building, Padre Faura Street Ermita, Manila 1000 Phi-
lippines" adresine gönderilir.

f) Fransa;
1) “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına havaleyi yapanın kimliği ve teb-

ligatın yapılacağı muhatabın adıyla birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "BNP Paribas
IDF Institutions (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700
0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX" hesabına, 48,75 avro yatırılması sağlanır, makbuz
evrak ile birlikte “Ministère de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Bureau du
droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) 13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01 France" adresine gönderilir.

g) Kanada;
1) Alıcısı kısmına “Canada” ifadesi eklenmeksizin, “Ministry of Finance” yazılı 100

Kanada doları tutarındaki çek, evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilir.
2) Tebligat yapılacak adres Alberta Eyaleti sınırları içerisinde ise düzenlenecek 100

Kanada doları tutarındaki çekin alıcısı kısmına "Canada" ifadesi eklenmeksizin "Government
of Alberta", adres Ontario Eyaleti sınırları içerisinde ise “Ministry of Finance of Ontario” ya-
zılır.

3) Çeklerin 6 aydan daha eski tarihli olması halinde Kanada makamlarınca işleme alın-
madığı hususuna dikkat edilmelidir.

4) Quebec Eyaleti (https://sites.justice.gouv.qc.ca/SPEI/SPEI/en) internet adresi üze-
rinden kredi kartı ile online ödeme yapılmasını kabul etmekte olup, ödeme yapıldığına dair
belge örneği evrak ile birlikte gönderilir.

ğ) Kuzey İrlanda;
1) 70 GBP veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması

ve tebligat işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.
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h) Letonya;

1) “Council of Sworn Bailiffs” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak su-

retiyle “Registration No. 90001497619 Registered office: 82-3 Brivibas Street, Riga, LV-1001,

Latvia Bank: Swedbank AS Account No: LV93HABA0551038096742 SWIFT code: HA-

BALV22” hesabına 113,97 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Council of

Sworn Bailiffs Lacplesa Street 27-32 Riga, LV-1011 Latvia" adresine gönderilir.

ı) Litvanya;

1) “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası

yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas", code of legal entity

126198978” hesabına 110 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Ministry of Justice,

Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA”

adresine gönderilir.

i) San Marino;

1) “Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına, muhatabın ismi

ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT

CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte

“Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore,

Repubblica di San Marino” adresine gönderilir.

j) Singapur;

1) 80 Singapur doları masraf talep edilmektedir. Singapur doları Ülkemizde dolaşımda

bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak

yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Singapur makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi

sağlanır.

k) Tayland;

1) 500 baht masraf talep edilmektedir. Tayland bahtı Ülkemizde dolaşımda bulunma-

dığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması

ve tebligat işlemi sonucunda Tayland makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

l) Yunanistan;

1) “Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına, muhatabın ismi

ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number:

23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesa-

bına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Ministry of Justice Directorate of

Legislative Work, International Legal Relations and International Judicial Cooperation Depart-

ment of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases 96 Mesogeion Av. At-

hens 11527 Greece" adresine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstinabe Talepleri

Posta gideri

MADDE 10 – (1) Bakanlık veya dış temsilciliklerin aracı kılındığı her istinabe tale-

binde, 6 ncı maddede belirtilen posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muh-

telif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır.
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(2) Buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığa gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve
sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi gerekir.

Diğer masraflar
MADDE 11 – (1) Tüm istinabe taleplerinde, talepte bulunulan yabancı ülke makamı

tarafından istenilmesi halinde masrafın ödeneceğine dair ilgilisinden Türkçe taahhütname alınır,
taahhütnamenin bir sureti, tercüme ettirilmeksizin sevk yazısına eklenir, istinabe talepname-
sinde ek olarak belirtilmez.

(2) Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde, yabancı ülke makamlarınca talep
edildiğinde ödenmek üzere, 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağla-
nır.

(3) DNA testi istenilen hallerde 4.000 TL, kan tahlili yapılması istenilen hallerde 1.500 TL,
Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan veya
doku örneğinin alınması istenilen hallerde 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak ya-
tırılması sağlanır.

Yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflar
MADDE 12 – (1) Yabancı ülke makamlarınca yerine getirilecek istinabe taleplerinde

aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınır:
a) Almanya;
1) Dinlenecek her bir tanık için 2.200 TL avansın mahkeme veznesine yatırılması sağ-

lanır.
2) Almanya sosyal ekonomik durum taleplerini ifade alma şeklinde gerçekleştirdiğinden

bu tür talepler için de (1) numaralı alt bentte belirtilen tanık ücretinin avans olarak mahkeme
veznesine yatırılması sağlanır.

3) Köln şehrindeki adres tespitleri için "Sparkkasse Köln-Bonn, IBAN: DE89 3705
0198 0093 1329 75, BIC: COLSDE33XXX" banka hesap numarasına açıklama kısmına
"9709.000.1230.7" nolu muhasebe numarası ve dosya numarası yazılmak suretiyle 11 avro ya-
tırılarak makbuz örneği Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenir.

4) Kiel şehri ile Essen ve Düsseldorf Başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki şe-
hirlerde adres tespit talepleri için istenilen 13 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme vez-
nesine avans olarak yatırılması sağlanır.

b) Danimarka;
1) DNA testi taleplerinde asgari 8.953 Danimarka kronunun (baba, anne ve çocuk dahil)

mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.
2) Adres tespiti taleplerinde 115 Danimarka kronunun mahkeme veznesine avans olarak

yatırılması sağlanır.
3) Kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek

ücret Kopenhag Büyükelçiliği “Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Da-
nimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT
Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması sağlanır.

c) Kanada;
1) British Columbia ve Quebec Eyaleti’nde dinlenecek her bir tanık için 3.500 TL’nin

mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır. Bu husus Bakanlığa gönderilecek sevk
yazısında belirtilir.
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ç) Kongo Demokratik Cumhuriyeti;

1) 100 ABD dolarının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

(2) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettikle-

rinden posta gideri dışında avans alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ülkemizde dolaşımda bulunmayan paralar

MADDE 13 – (1) Yabancı ülke makamlarınca yurt dışı tebligat ve/veya istinabe tale-

binin yerine getirilmesi için Ülkemizde dolaşımda bulunmayan para cinsinden masraf istenil-

mesi halinde, Ülkemizde bulunan bankalardan birine başvuru yapılarak, yurt dışı muhabir ban-

kaların verdiği hizmetlerden faydalanmak suretiyle istenilen para cinsinden ödemenin yapılması

sağlanır.

Masrafın hazineden karşılandığı talepler

MADDE 14 – (1) Adlî yardım talepli veya kamu davası niteliğinde bulunması nede-

niyle masrafların resen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a) İstenilen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakan-

lığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır. Makbuz örneği Bakanlığa gönderile-

cek sevk yazısına eklenir veya tarih ve sayısı yazıda belirtilir.

b) Yabancı ülke makamlarınca peşin istenilen masrafların Hazineden karşılanmak su-

retiyle yatırılması sağlanır. Makbuz örneği adlî yardımlaşma evrakına eklenir.

c) Avans olarak vezneye yatırılması istenilen masraflar yatırılmaz. Bununla birlikte, iş-

lemin tamamlanmasından sonra istenilen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılması

sağlanır. Makbuz örneği Bakanlığa gönderilir.

ç) “Taahhütname” alınmaz.

Avansların yatırılması

MADDE 15 – (1) Yukarıdaki maddeler uyarınca masrafın mahkeme veznesine avans

olarak yatırılmasının istenildiği durumlarda;

a) Avansın yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talep eden kurumun kendi hesabına ya da

veznesine yatırılması,

b) Makbuz örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi veya tarih ve sa-

yısının yazıda belirtilmesi,

c) Makbuz örneğinin tercüme ettirilmemesi ve yabancı makama gönderilecek tebligat

ve/veya istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi, takım evraka eklenmemesi,

gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

17 Aralık 2021 – Sayı : 31692                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                17 Aralık 2021 – Sayı : 31692



Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/48)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında
Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamında su
ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip,

Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile
ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlana-
maz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygu-
lanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin
yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Dijital tarım pazarı (DİTAP): Yetiştiriciler ile alıcıların bir araya gelmesinin sağlan-

dığı Bakanlıkça oluşturulan dijital platformu,
ç) Dijital tarım pazarı (DİTAP) satış sözleşmesi: DİTAP platformunda yer alan ve ye-

tiştiriciler ile alıcılar arasında yapılan satış sözleşmesini,
d) Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,
e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
f) Kapalı sistem üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar seri-

sinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından
oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi
bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan,
daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla
yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi
temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

g) Karar: 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Ser-
tifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararı,

ğ) Kilogram üstü alabalık: Hasat edildiğinde 1 adedinin canlı ağırlık artışı 1.25 (bir kilo
iki yüz elli gram) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan tüm alabalık türlerini,
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h) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

ı) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gös-
teren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi ya da müstahsil mak-
buzunu,

i) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı su ürünleri kayıt sistemini,

j) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yav-
ru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

k) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
l) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere

Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,
m) Yavru balık adaptasyon işletmesi: Yavru balıkların, büyütülecekleri iç su ve deniz

kaynaklarına adapte olmaları amacıyla kurulan tesisleri,
n) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-

dığı yerleri,
o) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetişti-

riciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,
ö) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

ifade eder.
Su ürünleri desteği
MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri yetiştiriciliği destek-

lemesi aşağıda belirtilen esaslara göre verilir:
a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin,

kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır,
sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük,
karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar), DİTAP desteklemesi kapsamında türler; iç piya-
saya satılmak üzere yetiştiricilik faaliyeti ile üretilen ve üretildiği belgelenen tüm türlerdir.

b) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve (a) bendinde belirtilen türlerin entansif
şekilde yetiştiriciliğini yapan, midye yetiştiriciliği yapan, kapalı sistemde su ürünleri yetiştiri-
cilik projesine sahip olup projesine uygun olarak (a) bendinde belirtilen türlerin üretimini yapan
ve kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar
destekleme yapılır.

c) (b) bendinde belirtilen desteklemelerden yararlanmayan ve elektrik enerjisi ile çı-
kardığı yer altı suyu ya da enerji kullanmadan kaynak suyunu kullanarak daha çok iç tüketim
amaçlı toprak havuzlarda küçük ölçekli yetiştiricilik yapan üreticilere yılda en fazla 30.000 ki-
lograma kadar Kararda belirlenen birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

ç) Ürünlerini, DİTAP uygulaması üzerinden sözleşmeli olarak pazarlayan üreticilere,
Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

d) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında uyula-
cak esaslar şunlardır:
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1) DİTAP desteklemesi hariç olmak üzere, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı
potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içe-
risinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler
tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.

2) Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı
baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve
tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak Kararın yayım tarihinden
önceki tesis sahipleri esas alınır. Kararın yayımlandığı tarihten sonra bu tesislerle ilgili devirler
destekleme kapsamı dışındadır.

3) Karar gereğince, bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar; (c)
bendindeki toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği desteklemesi için yılda 30.000 kilogram, (b)
bendindeki desteklemeler için yılda 350.000 kilogram, (b) bendindeki desteklemeler ile birlikte
(c) bendindeki desteklemeden aynı anda yararlanılması durumunda (c) bendindeki destekleme
miktarı 30.000 kilogramı geçmemek kaydıyla toplam 350.000 kilogram, (ç) bendindeki DİTAP
desteklemesi için işletmenin yıllık proje kapasitesi ile sınırlıdır.

4) DİTAP desteklemesi kapsamında, sözleşmeye konu ürüne ait ibraz edilen satış bel-
gelerinde yer alan satış tarihi ve satış miktarının DİTAP satış sözleşmesi ile uyumlu olması
şartı aranır.

5) DİTAP desteklemesinden yararlanacak gerçek kişiye veya tüzel kişiliğe sahip yetiş-
tiricilik işletmeleri, kendilerine ait başka işletme ile veya ortaklarından en az bir tanesi aynı
olan farklı bir işletme ile arasında düzenlediği satış sözleşmeleri destekleme kapsamı dışında-
dır.

6) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için
belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır.

7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde istenen satış belgelerindeki kilogram
fiyatları Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafın-
dan açıklanacak ürünün kilogram/maliyet değerinin %75’inden düşük olan satış belgeleri ile
kilogram/maliyet değerinin %50’sinden düşük olan balık yemine ait faturalar destekleme kap-
samı dışındadır.

8) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu
miktarın hesaplanmasında; (j) bendinde belirtilen canlı ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiş-
tiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alışverişlerine ait satış belgelerindeki miktarlar he-
saplamaya dahil edilmez.

9) Yetiştirilen türe göre hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakı-
mından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınır.

10) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınır.
11) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait fatu-

ralarda belirtilen miktarın 2 (iki) katı, içi temizlenmiş ürünlerde ise ürüne ait faturalarda belir-
tilen miktarın 1,25 (Bir tam yüzde yirmi beş) katı dikkate alınır.

12) Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan işletmeler ile ihtiyacı olan yavruyu Ba-
kanlığın izni ile bir defaya mahsus olarak doğadan toplayarak üretime başlayan işletmeler ve
(h) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler hariç olmak üzere, son satışın yapıldığını
gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgele-
rindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.
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13) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletme-
lere yetiştiricilik belgesi düzenlenebilmesi için işletmeye konulan yavru balıkların tespitinin
yapılması şartıyla işletmeye geliş tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavru balıkların işlet-
meye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı olarak esas alınır.

e) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, (d) bendinin (3) numaralı alt
bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu durumdaki iş-
letme sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek, yetiştirdiği
türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır.

f) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlen-
mesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul
edilir.

g) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları
Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni
olan işletmelerden, yavru balık adaptasyon işletmesinden, üniversite veya araştırma enstitüle-
rine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

ğ) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları, Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan
kendisine ait başka bir işletmeden veya kendisine ait başka bir yavru balık adaptasyon işlet-
mesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne,
Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru
balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

h) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, proje-
sinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ih-
tiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler, il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek zorundadır.

ı) Kilogram üstü alabalık üretmek isteyen yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüğüne müracaat
ederek proje değişikliğine gerek kalmaksızın kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapma tale-
binde bulunması ve mevcut durumlarını Ek-6’da yer alan Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tu-
tanağı ile tespit ettirmeleri zorunludur. Kilogram üstü alabalık hasat edecek yetiştiricilerin
il/ilçe müdürlüğüne başvurarak Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tuta-
nağını düzenlettirmeleri ve bu ürünler için düzenlenecek satış belgelerinde de ürünün kilogram
üstü olduğunu belirtmeleri zorunludur.

i) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür,
bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

j) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil de daha büyük ve değişik ağırlıklarda
koymak suretiyle yetiştiricilik yapanların; balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne düzenlettirecekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında “canlı”
ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belge, balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bı-
rakılır. Hasat tespit tutanağı üzerine balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek
imzalanır. Yetiştiricilerin balıklarını başkasına ait işletmeden temin etmeleri halinde, satış bel-
gesinde “canlı” ibaresinin de yer alması zorunludur. Bu kapsamda kilogram üstü alabalık des-
teklenmesinden;

1) İç sularda yetiştirilip denizlere taşınarak büyütülmesine devam edilen canlı balıklar,
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2) İç sularda yetiştiriciye ait tesiste yavrudan kilogram üstü ağırlığa kadar getirilen canlı
balıklar,

3) İç sularda, kendisine ait veya başkasına ait yetiştiricilik tesisinden taşınarak büyü-
tülmesine devam edilen canlı balıklar,

desteklenir.
4) Denizde yapılacak yetiştiricilik faaliyetlerinde, deniz işletmelerine denizdeki başka

bir işletmeden değişik ağırlıklarda canlı balık gönderilmesi durumunda sadece canlı balığı gön-
deren tesis desteklemelerden faydalanır.

k) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe mü-
dürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.
Hasat edilen balığın ortalama ağırlığı yazılmak suretiyle düzenlenen hasat tespit tutanağı, en
az iki görevli tarafından, üç suret tanzim edilerek iki sureti ürün sahibine verilir.

l) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 24/12/2021 tarihi mesai bi-
timine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ
kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar
müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları
en geç 7/1/2022 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilebilir.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri

su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.
b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-1’de yer alan

Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-2’de yer alan Su

Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
ç) Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı.
d) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (Bu-

lunmayan yerlerde bu belge istenmez).
e) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane, yavru balık

adaptasyon işletmesi veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik
belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi ha-
linde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.

f) Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura
(son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

g) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.
ğ) Desteklemeden yararlanacak su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin 22/3/1971 tarihli

ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ödenecek ceza borcu olmadığını gösterir belge
ile su/su alanı kira borcu olmadığını gösterir belge.

h) Üretim yılına ait tesis denetim formu.
ı) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler için yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi ama-

cıyla işletmeye konulan yavru balıklara ilişkin tespit tutanağı.
i) DİTAP uygulama sisteminde düzenlenen satış sözleşmesi.
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İl/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe mü-

dürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek
SUBİS’e kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak, Ek-4’te yer alan
Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüğü ilan
panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma
ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar
askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onayla-
narak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’teki kayıtları üzerinden kontrol
edilir ve Ek-5’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş
günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde,

merkez birliğini kurmuş olan; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş
üretici birlikleri ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş olan ve Bakanlıkça
kuruluşuna izin verilen su ürünleri kooperatif üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri
desteklerin % 2’si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, bu bedelin içerisinden de
% 20’si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı al-
tında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık
ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 1 oranında merkez birliğine kesinti
yapılır.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üretici-

lere; merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz
etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar
doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problem-

lerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe
müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil
her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından
yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-
lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koo-
peratifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
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Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin

kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamında
kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Desteklemeden yarar-
lanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine ge-
tirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere
sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari
işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken so-
rumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler haksız öde-
menin tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yarar-
landırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine
tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme
tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-
likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan
ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler, istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere, ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı ol-

duğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler ya-
pılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2022
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 01/12/2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA ALABALIK

KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK

DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/49)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında

Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamında yu-

murta/yavru üreten alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik

belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen alabalık

kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlana-

maz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygu-

lanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin

yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Biyogüvenlik: Hastalık etkenlerinin yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engel-

lemeye yönelik önlemleri,

ç) Damızlık alabalık: Cinsi olgunluğa ulaşmış, döl veren dişi ve erkek alabalığı,

d) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

e) Kapalı devre sistem: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi

kullanılarak, dışkı, yem artıkları ve karbondioksitin uzaklaştırılması, suyun fiziksel ve kimyasal

olarak yeniden kullanım için uygunlaştırılması, oksijenlendirilmesi, ozon ve/veya UV ile mua-

mele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına

dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden

faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su

ürünleri yetiştiricilik sistemini,

f) Karar: 10/11/2020 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Ser-

tifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararı,
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g) Kuluçkahane: Damızlık balıkların bulunduğu ve bunlardan yumurta ve yavru elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üretim işletmelerini,

ğ) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın bireysel olarak yaş, ağırlık, döl ve-
rimi, hastalık gibi tüm bilgilerinin takip edilmesini sağlayan ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici
Merkez Birliği tarafından yapılan etiketleme işlemini,

h) Nekropsi odası: Balığın ölüm veya hastalık nedenini bulmak için kesim, muayene
ve incelemenin yapıldığı bölümü,

ı) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

i) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yav-
ru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam
eden belgeyi,

j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

k) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetişti-
riciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

ifade eder.
Kuluçkahanelerde damızlık alabalık desteğinden faydalanacak işletmelerde aranan

şartlar
MADDE 5 – (1) Damızlık alabalık desteği, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan, ala-

balık yumurta/yavrusu üreten alabalık kuluçkahanelerine yapılır. Bu kapsamda;
a) Müstakil kuluçkahanesi olması şartıyla su ürünleri yetiştiricilik belgesi olan veya su

ürünleri kuluçkahane belgesi olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1’de belirle-
nen şartları taşıyan,

b) Viral-bakteriyel hastalık etkeni patojenlerin bulaşmasını engelleyecek özellikte (Ozon
sistemleri/UV, mekanik filtrasyon) kuluçkahaneye giren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak
sistemler kurarak suyun ilk kullanıcısı olan veya kapalı devre sistem ile üretim yapan,

c) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) vi-
rüslerinin tespit edilmediğine dair Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu,

ç) Damızlık alabalıkları markalanmış olan,
kuluçkahanelere destekleme yapılır.
(2) Bir damızlık alabalık yumurta ve/veya sperm vermeye başladığı yıldan itibaren en

fazla üç yıl boyunca desteklemeden faydalandırılır.
(3) Kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına destekleme ödemesi yapılır.

Kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, Kararda belirtilen
10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.

(4) Destekleme, işletmenin su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesindeki proje
yavru kapasitesini (adet/yıl) aşmayacak şekilde, mevcut durumdaki üretim kapasitesine göre
yapılır.
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(5) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 31/12/2021 tarihine kadar,

işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede istenen belgeleri

teslim etmek zorundadır.

(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca

başka bir işletmeye satışı yapılamaz.

(7) Markalı damızlık alabalıkların üç yıl içerisinde ölüm veya hastalık nedeniyle işlet-

meden çıkışı yapılması durumunda çıkışı yapılan damızlık alabalığa ikame olarak işletmeye

giren damızlık alabalık birinci fıkranın (c) bendi kapsamında altı ay arayla yılda iki kez sağlık

raporunun alınmasından sonra markalanarak destekleme kapsamına alınır. İşletmeye girişi ya-

pılan damızlık alabalık için ikinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır.

Müracaat için gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler aşağıdaki belgeler ile

işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-2’de yer alan Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi.

b) Bakanlıkça verilen geçerli su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belge fotokopisi.

c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi. (Üre-

tici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)

ç) İşletmeye temin edilen damızlık balıkların menşei belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve

bu balıkların klinik olarak sağlıklı olduğuna dair il müdürlüğünden alınan veteriner sağlık ra-

poru.

d) Ek-1’de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemlerinde

belirlenen şartların yerine getirildiğine dair işletmenin teknik sorumlu müdürü tarafından onaylı

belge.

e) Üreticinin Ek-1 ile belirlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebliğde belirtilen hasta-

lıklar açısından altı ayda bir sağlık raporu alınarak en az 3 yıl boyunca alabalık kuluçkahanesi

olarak üretimine devam edeceğine dair Ek-6’da yer alan noter onaylı taahhütname.

İl müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) İl müdürlüğünce, 6 ncı maddede istenen belgeler kontrol edilerek mü-

racaat tarihinden itibaren beş gün içerisinde kuluçkahanede inceleme yapılır. Ek-1’de yer alan

Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartların yerine

getirilip getirilmediği kontrol edilir. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemeler-

den faydalanmak isteyen üreticiler 14.01.2022 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zo-

rundadır.

(2) Müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak

üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak,

Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin ya-

pılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir. Bu işlem altı ay sonra tekrarlanır.

(3) Ek-3’te yer alan Damızlık Alabalık (Markalı) Tespit Tutanağı il müdürlüğü tarafın-

dan tutularak, damızlık alabalıklar marka numaraları ile SUBİS’e kaydedilir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen hastalıklara dair her iki analiz sonucu da negatif olan ku-

luçkahaneler desteklemeden faydalandırılır. Bu kapsamda;
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a) Ulusal Referans Laboratuvarından alınan ikinci analiz sonucunun bildirim tarihinden

itibaren beş iş günü içerisinde, il müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak

Ek-4’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1 oluşturulur. İcmal-1 listesi, onaylanma-

sını takip eden beş mesai günü, il müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma

ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

b) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il müdürlüğüne yapılır. İtirazlar

askı süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz

ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) İl müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanır

ve takip eden beş iş günü içinde Ek-5’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-3 düzen-

lenip onaylanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde,

merkez birliğini kurmuş olan; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş

üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa

göre kurulmuş su ürünleri kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli ola-

rak ödenen desteğin % 2’si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, kesinti yapılan

bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgüt-

lerini Güçlendirme adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan

tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 1 ora-

nında merkez birliğine kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üretici-

lere, merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz

etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar

doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problem-

lerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il mü-

dürlüğü yetkilidir.

(2) İl müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yap-

maya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il müdürlüğü tarafından ya-

pılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek

zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-

lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koo-

peratifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden faydalanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin

kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamında
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kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Desteklemeden yarar-

lanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine ge-

tirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere

sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai,

hukuki ve idari işlemler il/ilçe müdürlüklerince yapılır.
(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken so-
rumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler haksız öde-
menin tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yarar-
landırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine
tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme
tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen ge-
cikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hü-
kümlerine göre geri alınır.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Desteklemeden faydalanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi
ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan
ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı ol-
duğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler ya-
pılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2021
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su
Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık
Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/40) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 36)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu iti-

barıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma

uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası

ve tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin

Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar:

AB Tüzük No: AB Resmi Gazetesi Seri No: AB Resmi Gazetesi Tarih:

170 L 50 15/2/2021

530 L 106 26/3/2021

531 L 106 26/3/2021

532 L 106 26/3/2021

575 L 120 8/4/2021

600 L 127 14/4/2021

909 L 199 7/6/2021

910 L 199 7/6/2021

911 L 199 7/6/2021

956 L 211 15/6/2021

957 L 211 15/6/2021

1367 L 294 17/8/2021

1368 L 294 17/8/2021

1369 L 294 17/8/2021

1370 L 294 17/8/2021

1816 L 368 18/10/2021

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul

edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sis-

temi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Ar-

monize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin

Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama

notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk

gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Cumhurbaşkanınca kabul edilen İstatistik Po-

zisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bil-

gileri, 4458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki

daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 181)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile 2021 yılı için

yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458

sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uy-

gulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde

yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında

belirtilen usulsüzlük cezası 235,00 TL olarak uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda

yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hak-

kında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti

ihracat için 21,83 TL, diğer işlemler için 50,99 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kam-

yonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 50,99 TL, diğer işlemler için 80,14

TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 742.000,00 TL,

(b) bendinde belirtilen tutar 7.429.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 7.429.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 235,00 TL,

olarak uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/51)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi

ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üreticiler Yeniler Mobilya Endüstri Mamulleri San.
ve Tic. A.Ş., Aysam Mobilya Gereç. Plas. ve Met. İm. İth. İhr. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Şensac Yassı Metal San. ve Tic. A.Ş., Beşel Madeni Eşya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Günebakan
Raylı Sist. ve Çev. Tek. Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Array Mobilya Rayları San. ve Tic.
A.Ş., ASK Mobilya Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin
Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “menteşeler
(sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil va-
sıtalarına mahsus olanlar hariç)”; 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında
sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”; 8302.42 gümrük tarife
pozisyonu altında sınıflandırılan “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kul-
lanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı
kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruştur-
manın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
f) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ğ) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürünler 8302.10 GTP altında sınıflandırılan “men-

teşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil
vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”; 8302.50.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “sabit askı-
lıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”; 8302.42. GTP altında sınıflandırılan “diğerleri,
mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” dır.

(2) Bahse konu GTP ve GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahi-
yette değildir.

(3) Ürünlerin TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak
değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan başvuru sahibi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kap-
samda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile ÇHC menşeli
8302.10.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğer menteşeler” ve 8302.50.00.00.00 GTİP
altında sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” için 1,39 ABD
doları/kg tutarında; 8302.42.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğer mobilyalar için diğer
adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” için 0,508 ABD doları/kg tutarında dampinge
karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/18) ile ÇHC menşeli söz konusu ürünlere
yönelik sonuçlandırılan NGGS sonucunda mezkûr önlemin yürürlük süresi, önlem tutarı,
8302.10.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar
hariç)” ve 8302.50.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları, dir-
sekler, benzeri eşya” için 1,64 ABD doları/kg; 8302.42.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan
“diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri
hariç)” için 0,75 ABD doları/kg olacak şekilde değiştirilerek beş yıl daha uzatılmıştır.

(3) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile sonuçlandırılan ikinci NGGS,
anılan soruşturma sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edil-
mesine karar verilmiştir.

(4) 22/3/2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
ile ÇHC menşeli söz konusu önlemin uygulandığı tarife pozisyonu ve eşya tanımı kapsamı,
8302.10 GTP altında sınıflandırılan “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç;
8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”;
8302.50.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri
eşya”; 8302.42.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil
hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” olacak şekilde değiştirilmiştir.

(5) Söz konusu önleme tabi ürünlerin yer aldığı “diğerleri, mobilyalar için olanlar” ta-
nımlı 8302.42.00.00.00 GTİP, 30/12/2020 tarihli ve 31350 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı:
3345) ile “koltuk amortisörleri” tanımlı 8302.42.00.00.11 GTİP ve “diğerleri” tanımlı
8302.42.00.00.19 GTİP olacak şekilde iki ayrı GTİP halinde yeniden düzenlenmiştir.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 19/2/2021

tarihli ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünlerin
yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru
ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, ÇHC menşeli önlem konusu ürünlere yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin
yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana
gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin
mevcut olduğu anlaşılmıştır.
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Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-
lunun kararı ile ÇHC menşeli 8302.10 GTP altında sınıflandırılan “menteşeler (sivil hava ta-
şıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus
olanlar hariç)”; 8302.50.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları,
dirsekler, benzeri eşya”; 8302.42 GTP altında sınıflandırılan “diğerleri, mobilyalar için olanlar
(sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatına yönelik olarak
Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

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

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

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın
Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak
suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen
üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünlerin bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin
bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

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

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS e-posta adresi: ithebys@ticaret.gov.tr
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(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.

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

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin
birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar, görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı
olarak sunabilir.

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

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da
bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-
lir.

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

önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNUNUN (ELEKTRİK PİYASASI

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞALGAZ PİYASASI

HAKKINDA KANUN) 9 UNCU MADDESİ UYARINCA 2022 YILINDA

UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası

Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkın-

da Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının 27/11/2021 tarihli ve

31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)'nde

2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 (otuz altı virgül yirmi) ora-

nında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazır-

lanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para

cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ

UYARINCA 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA
CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası

Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli
ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 (otuz altı virgül
yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesine

ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uy-

gulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Diğer idari para cezaları
MADDE 4 – (1) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi-

nin, bayilik lisans sahipleri tarafından ihlali halinde (a) bendinde yer alan cezaların yarısı uy-
gulanır.

(2) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gö-
zetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.

(3) Denetim sistemini usulüne uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen
tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezasının onda biri uygulanır.

(4) Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde, doksan bir bin seksen bir Türk Lirasından az olma-
mak ve yüz seksen iki bin yüz altmış üç Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten
bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde
beşi oranında idari para cezası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU

VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2022 YILINDA UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin,

27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teb-

liği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20

(otuz altı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazır-

lanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para

cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA

CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve

31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde

2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 (otuz altı virgül yirmi) ora-

nında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazır-

lanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para

cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12379 

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

 
 12440 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET GCMSMS CİHAZI (TRİPLE QUADRUPOLE GAZ KRAMOTOGRAFİSİ - 

SIRALI KÜTLE SPEKTROMETRESİ) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul 

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 Adet GCMSMS Cihazı (Triple Quadrupole Gaz 

Kramotografisi - Sıralı Kütle Spektrometresi) teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 23.12.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    12543/1-1 
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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt Numarası : 2021/852781 

İşin Adı : 2 Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 1321 Adet Gerilimi 

Alınarak Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması İşi 

İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 

1- İdarenin 

a) Adresi : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY/ANKARA/ 

YENİMAHALLE 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 520 8741 - 520 8781 - 312 520 8949 

c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının  

   görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu hizmetin   

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1321 Adet Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması 

b) Yapılacağı Yer : 2.Bölge Mıntıkası 

c) Süresi : İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 330 (üç yüz 

otuz) takvim günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik /  

   Yeterlik Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29.12.2021 - 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

5- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

6- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 29.12.2021 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

7- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    12509/1-1 
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ÇADIR KAMP, KARAVAN KAMP, FESTİVAL ALANI VE MÜŞTEMİLATI  
YAPIMI VE 7 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığından: 
1- İdarenin 
a) Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı 
     Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80 Burhaniye/BALIKESİR 
b) Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006 
c) E-posta : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr 
2- İhalenin Konusu : Geriş Mahallesi 664 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Çadır 

Kamp, Karavan Kamp, Festival alanı ve müştemilatı yapılması ve    
7 yıl süre ile işletilmesi işi ihalesi. 

3- İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 29/12/2021 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacaktır. 
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZIN 

İli İlçesi Mahalle 
Ada/ 

Parsel 

Taşınmazın 

Yüzölçümü 

( m² ) 

Niteliği 
İhale 

Süresi 

Muhammen 

Bedeli 

(TL + KDV) 

% 3 Geçici 

Teminat 

(TL) 

Balıkesir Burhaniye Geriş 664 / 1 65.022,00 

Çadır Kamp, Karavan 

Kamp Festival alanı 

ve Müştemilatı yapımı 

ve 7 yıl süre ile 

işletilmesi. 

7 Yıl 1.750.000,00 52.500,00 

4- Mülkiyeti Burhaniye Belediye Başkanlığına ait yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz 
üzerine, bedeli ihaleyi alan talipli tarafından ödenmek şartı ile Belediye tarafından hazırlatılacak 
ve onaylanacak projeye uygun olarak, yapılacak imalatların ve altyapıların tüm masrafları ihaleyi 
alan talipli tarafından karşılanmak ve süre bitiminde tamamının Belediye’ye bırakılması şartı ile 
Çadır Kamp, Karavan Kamp (Camping), Festival alanı ve müştemilatı yapılması ve 7 yıl süre ile 
işletilmesi işi, Belediye Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/338 sayılı kararına istinaden ve 
Belediye Encümeninin 07.12.2021 tarih ve 2021/1526 sayılı kararı doğrultusunda yıllık 
250.000,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) 
maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

5- İhalede teklifler 250.000,00 TL + KDV yıllık kira bedeli üzerinden arttırma yapılarak 
verilecektir. 

6- İhale; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 29/12/2021 Çarşamba günü 
saat 10:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal 
edebilir.) 

7- İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 
28/12/2021 Salı günü saat mesai bitimi olan 15.30’a kadar aşağıdaki belgeleri içeren dosyalarını 
Burhaniye Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarını da içeren dosya için herhangi bir nedenle (Posta 
Telgraf vb.) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

8- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri aynen uygulanır. 
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9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. 

10- İhaleye Girebilme Şartları ve İstenilen Belgeler 

10.1. Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

10.2. Bu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilemez. 

10.3. Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

10.4. Bu ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden istenilen belgeler; 

10.4.1. Nüfus Cüzdan Sureti, 

10.4.2. İkametgâh Belgesi, 

10.4.3.Türkiye’de tebligat için adres beyannamesi (Beyanda telefon, faks varsa elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

10.4.4.Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili 

meslek odası belgesi (Aslı, Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

10.4.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri 

(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri 

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

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

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

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

noter tasdikli imza sirküleri 

c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi 

10.5.  Toplam Muhammen bedel olan 1.750.000,00 TL + KDV üzerinden hesaplanmış 

olan, %3 (yüzde 3) oranında 52.500,00 TL (Elliikibin Beşyüz Lira) tutarında geçici teminat bedeli 

için teminat mektubu vermeleri veya Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit 

olarak yatırılması ve yatırıldığına dair belgenin ibrazı. 

10.6.  Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi, 

10.7.  “İhaleye çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” Yer Görme 

Belgesi, 

10.8. Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı. 

10.9.  İsteklilerin Burhaniye Belediyesine borcu bulunmadığına dair Burhaniye Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan belge, 

10.10. İsteklilerin ihale tarihi itibari ile Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 

alınmış belge, 

10.11. İsteklilerin ihale tarihi itibari ile SGK prim borcu olmadığına dair belge, 

10.12. İsteklilerin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazıları ile yazılı beyanı, 

11) İhale şartnamesi Burhaniye Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 

1.500,00 TL (Bin beşyüz TL) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İlan olunur. 12501/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
03.12.2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 
20. maddesi, Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi 
İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24-(1)/a maddesi gereği “Açık Teklif 
Yöntemi” ile Vakıflar Meclisinin 22.10.2021 tarih ve 426/406 no.lu kararı gereği 35 (otuzbeş) yıl 
süreyle restorasyon karşılığı kiralama modeli çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ   : İZMİR 
İLÇESİ : KONAK 
MAHALLE : AHMETAĞA 
CİNSİ : HAN 
İMAR DURUMU : TİCARET 
ALANI : 3.547,11 m2 
ADA NO : 214  
PARSEL NO : 1 
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR 
TARİH VE NO’SU : 22.10.2021 - 426/406 
TAHMİN EDİLEN BEDEL  : 22.490.310-TL,41-KRŞ 

(yirmiikimilyondörtyüzdoksanbinüçyüzontürklirası 
     kırkbirkuruş)'dur. 
GEÇİCİ TEMİNAT : 674.709-TL 31-KRŞ (altıyüzyetmişdörtbinyediyüzdokuz 

türklirasıotuzbirkuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 6 Ocak 2022 Perşembe günü ve saat 14:00 
İŞİN ADI: “İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kaplan 

Mustafa Paşa Vakfı’na ait, tapunun 214 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı taşınmazın ticaret 
fonksiyonuyla kullanılmak üzere 35 (otuzbeş) yıl süreyle restorasyon veya onarım karşılığı 
kiralanması işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 22.10.2021 
tarih ve 426/406 no.lu kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın; 
1) İşin süresinin yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere 2 (iki) yıl inşaat süresi de 

dahil olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) yıl olması, 
2) Kira bedelleri yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere; 
a) İlk yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 10.000,00-TL, 
b) 2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması, 
c) 3. yıl aylık 64.000,00-TL + önceki 2. yılın TÜFE artışı -TL kira alınması, 
d) 4. yıldan 35. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında 
arttırılması, 
3) Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili her türlü revize projesi ve 

detayların hazırlanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında yapılacak 
her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, 
zemine ilişkin önerilecek tahkim, konservasyon ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere 
tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm 
finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı 
kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması, 

4) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmaz tahliye 
edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye 
gelir kaydedilmesi, 35.yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde, 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, 
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5) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

6) Taşınmazın, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında 
hiçbir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen 
süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, 

7) Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek 
değişiklik nedeniyle veya başka nedenle toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira 
bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanının azalması 
durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu 
azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda 
tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, kira ödemeleri ve inşaat 
taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin İdarece tek taraflı feshedilmesi, 

8) Yüklenicinin talep ettiği ve Bölge Müdürlüğünün uygun gördüğü proje değişikliği 
fonksiyon değişikliğini de içeriyorsa, Bölge Müdürlüğü tarafından taşınmaz için ekspertiz raporu 
hazırlatılarak kira miktarının (ihale sonucu oluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere) 
yeniden tespit edilmesi, 

9) Tüm projelerin (konservasyon, mimari, statik, rölöve, elektrik, mekanik vb.) 
bedellerinin meslek odalarınca belirlenen tarife bedellerinden fazla olmamak üzere proje 
müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından defaten ödenmesi, 

10) 3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirtilen yasal orana 
kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde 
olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize 
ödenmesi. 

Kayıt ve şartlarıyla, söz konusu taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 22.10.2021 tarih ve 
426/406 no.lu kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 35 (otuzbeş) yıl süre ile 
restorasyon karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1-  İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında mesai 
saatlerinde görülüp 150 TL karşılığında temin edilebilir. 

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. ve 7. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda 06.01.2022 tarih ve saat 
14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

İç zarf ihale şartnamesinin 11.1 - 11.2 maddelerinde açıklanan teklif mektubunu içerir 
(Ek: 8). İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan 
kısmı istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

Dış zarf, iç zarfı ve ihale şartnamesinin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 

vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

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

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

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

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

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

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

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

g) Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış (A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup 
(B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya 
son 15 yıl içerisinde restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

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

h.1.  Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2.  Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3.  Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işi (restorasyonu/onarımı) şartnamenin 27. 
maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 
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uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun Yer Görme Formu 
(Ek: 7), 

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığını, bulunduğu takdirde 

herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek: 11) 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 06.01.2022 tarih ve 
saat 14.00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

7- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi (Ek-25.03.2020 - 7226/33 md.) uyarınca 
sözleşme öncesinde işletme dönemine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli teminat olarak sadece nakit 

olarak kabul edilecektir. 
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 
İlan olunur. 12006/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Seyitömer 

Mahallesi, 410 Pafta, 1722 Ada, 8 Nolu parselde kayıtlı 158,78 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde 

mevcut bodrum, zemin ve üç katlı (toplam kullanım alanı 5x84=420 m2) binanın satış ihalesi 

yapılacaktır. 

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif 

Usulü (Artırma)  

İhale Tarih ve Saati: 28.12.2021 Salı günü saat 10.00’da 

İhale Yeri: Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki 

hizmet binası Encümen toplantı salonu 

Taşınmazın Muhammen Bedeli : 4.000.000,00 TL (Dörtmilyon TL) 

Taşınmazın Geçici Teminat Miktarı :    120.000,00 TL (Yüzyirmibin TL) 

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır. 

a. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi), 

b. Tebligat için adres beyanı, 

c. Kimlik fotokopisi, 

d. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza 

sirküleri, 

f. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve 

ortaklardan her biri gerçek veya tüzel kişi olma ilgisine göre a,b,c,g maddelerinde belirtilen 

belgeleri verecektir, 

g. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname, 

h. İdare Hesabına geçici teminat yatırıldığına dair dekont (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

sayılan değerler verilebilir.) 

i. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont. 

İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 500,00 TL karşılığında ihale 

yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacak istekliler 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini (dosyalarını) 

ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihalenin yapılacağı adreste, ihale 

komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da 

gönderebilirler) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568 

 12326/1-1 
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HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/844125 
1- İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Hemzemin 

Geçitlerde 124 İşçi ile Oniki Ay Süreli (01/01/2022-31/12/2022) Geçit Bekçilik Hizmeti İşi 
2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
29/12/2021 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir.  12353/1-1 
—— • —— 

SÜRE UZATIM İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 

Satış Komisyonu Başkanlığından:  
12.11.2021 tarihli ve 31657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Naksan Plastik Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü ihale takvimi aşağıdaki şekilde uzatılmıştır: 
• tesis ziyareti ve bilgi odasından yararlanmak için son gün 20.12.2021 tarihinden 

31.12.2021 tarihine, 
• son başvuru tarihi 21.12.2021 tarihi saat 16:00’dan 03.01.2022 saat 16.00’a, 
• ihale tarihi 22.12.2021 saat 14:30’dan 04.01.2022 saat 15.30’a, 
• yapılması halinde pazarlık tarihi 24.12.2021 saat 14:30’dan 07.01.2022 saat 15.30’a. 
İlanen duyurulur. 12545/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin 16.12.2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak 
yayımlanan ilanında yer alan Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya ve Farmasötik Toksikoloji 
Anabilim Dalı kadrolarının ilan şartlarının güncellenmiş hali aşağıdaki tabloya çıkartılmıştır. 

İLANA ÇIKILAN 
AKADEMİK BİRİM 

BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE ADET İLAN ŞARTI 

Eczacılık Fakültesi 
Temel 

Eczacılık 
Bilimleri 

Analitik 
Kimya 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Eczacılık alanında, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Analitik 
Kimya Anabilim Dalında doktora 
yapmış olmak. 

Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık 
Meslek 
Bilimleri 

Farmasötik 
Toksikoloji 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Eczacılık alanında, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Farmasötik 
Toksikoloji Anabilim Dalında 
doktora yapmış ve Genotoksiste 
alanında çalışmış olmak. 

İlan olunur. 12525/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2021 – Sayı : 31692 

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 

Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi 

alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 

özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış 

karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans 

tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve 

biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 

ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet pdf formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 

posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden 

alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus 

Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış 

olan CD veya taşınır bellek ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 

gerekmektedir. 

Genel Şartlar; 

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 

Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve 

yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve 

Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik 

temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma 

eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir. 

*Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin 

yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları 

kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

*2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 

görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç 

üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur. 

*Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. 

Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. 

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
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İlan No Birimi 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Unvanı Adet Derece Açıklama 

202167 
Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri / 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Nöroşirurji alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202168 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri / 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
İlgili anabilim dalında 
uzmanlığını almış olmak. 

202169 
Tıp 

Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri / 

Anatomi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

(Öncelikli 
Alan) 

2 1 

Tıpta Uzmanlık Eğitimini 
Anatomi alanında yapmış 
olmak veya Anatomi (Tıp) 
Anabilim Dalında doktora 
yapmış olmak. 

202170 
Tıp 

Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri / 

Tıbbi Biyoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

(Öncelikli 
Alan) 

2 1 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
(Tıp) Anabilim Dalında veya 
Tıbbi Biyoloji (Tıp) Anabilim 
Dalında doktora yapmış 
olmak. 

202171 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi / 
Sağlık Kurumları 

Yönetimi ve 
Organizasyonu 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Sağlık Yönetimi alanında 
doktora yapmış olmak. 

    12385/1-1 
—— • —— 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

07.12.2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine 
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında alınacak sözleşmeli personel alım ilanının 16. sıra 
nodaki Destek Personeli (Aşçı) alım ilanı iptal edilmiştir.  

SIRA NO UNVANI ADET AÇIKLAMA 
16 Destek Personeli (Aşçı) 6 İptal edilmiştir. 

İlan olunur. 12548/1/1-1 
—— • —— 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

07.12.2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz birimlerine 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında alınacak sözleşmeli 
personel alım ilanının 5 ve 18. sıra nosundaki sözleşmeli personel alım ilanı aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

SIRA 
NO 

UNVANI ADET AÇIKLAMA 

5 Sağlık Teknikeri 5 

a- Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans 
programından mezun olmak, 
b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 10 (on) 
yıl çalışmış olmak. 

18 
Destek Personeli 

(Temizlik Personeli) 
27 

a-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, 
b-MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,  
c-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak, 
d-Üniversitenin tüm yerleşkelerinin iç ve dış mekanlarında her türlü temizlik 
işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli 
bulunmamak 

İlan olunur. 12548/2/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 
İŞLEMİNİN GERİ ALINMASINA VE YASAKLILIĞIN DEVAMINA İLİŞKİN İLAN 

 
 12506/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12517/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12526/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12527/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12528/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12529/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2020 yılı gayri safi geliri 2.733.402,82.-TL olan birinci sınıf Gaziantep Altıncı Noterliği 

12.02.2022 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

    12389/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2020 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Antalya Onaltıncı Noterliği 01.02.2022 tarihinde, Bakırköy Yirmiyedinci Noterliği 03.02.2022 

tarihinde ve Üsküdar Üçüncü Noterliği 05.02.2022 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI 
2020 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRLERİ 

1 ANTALYA ONALTINCI NOTERLİĞİ 3.854.808,11.- TL. 

2 BAKIRKÖY YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.107.484,14.- TL. 

3 ÜSKÜDAR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.854.138,93.-TL. 

    12390/1-1 
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 
ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili 
hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır. 

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ 
İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, 
kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri 
belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (CD veya USB) taşınabilir 
belleğe Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım 
halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN;  
GENEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep 

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

3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini 
vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim 
kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam 
edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
5- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki 

esaslara göre değerlendirilecektir: 
• Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim 

Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. 
MUAFİYET 
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
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• Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları 
haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru Dilekçesi 
2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)  
3- Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgelerinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı 

suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.) 
4- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) 
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6- Fotoğraf (2 adet). 
7- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları 

ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da 
çalışanlar için onaylı hizmet belgesi) 

8- Askerlik Belgesi  
9- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar 
AÇIKLAMALAR: 
• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca 

“Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul 
edilir. 

• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı 
/ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.  

• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

• Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 

tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 
• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir. 
• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr  
adresinden ulaşılabilir.  
ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İHTİYAÇLARI 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm/ Program Unvan Kadro Özel Koşullar 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent/ 

Profesör 

1 

- İç Mimarlık alanında lisans veya doktoralı olmak, 

- Mekân Tasarımı veya Yapı ve Malzeme doktora 

yapmış olmak,  

-Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- İç Mimarlık alanında lisans veya doktoralı olmak, 

- Bilgisayar çizim programları üzerine akademik iş 

tecrübesine sahip olmak, 

- Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. 



17 Aralık 2021 – Sayı : 31692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Mimarlık alanında lisans ve Yapı Bilimleri alanında 

doktora derecesine sahip olmak, 

- Eğitim dili İngilizce olan Yükseköğretim 

Kurumlarında akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Mimarlık alanında lisans ve Mimarlık Tarihi 

alanında doktora derecesine sahip olmak, 

- Eğitim dili İngilizce olan Yükseköğretim 

Kurumlarında akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü, 

Ticaret Hukuku Ana 

Bilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

- Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Ameliyathane 

Hizmetleri Programı 

Profesör 1 

-Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak. 

-Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı alanında tıpta 

uzmanlık derecesine sahip olmak. 

-Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde 

yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel 

toplantılarda bildirileri olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Ameliyathane 

Hizmetleri Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

 

1 

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak. 

-Kalp Damar Cerrahisi alanında tıpta uzmanlık 

derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Ameliyathane 

Hizmetleri Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hemşirelik Lisans ve doktora mezunu olmak 

Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl 

çalışma tecrübesine sahip olmak 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Doç. Dr. 1 

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak. 

-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanında 

doçent olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Doç. Dr. 1 

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak. 

-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Alanında doçent olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Dişçilik Hizmetleri 

Bölümü, 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

-Diş Hekimliği Lisans mezunu olmak 

-Klinik bilimler alanında uzmanlığı/doktorasını almış 

olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Anestezi Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak. 

-Dermatoloji alanında tıpta uzmanlık derecesine 

sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

İlk ve Acil Yardım 

Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

-Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve acil tıp 

uzmanlık derecesine sahip olmak 
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Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Optisyenlik Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Fizik alanında doktora derecesine sahip olmak 

-Optisyenlik alanında belgelendirmek kaydıyla 

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders 

vermiş olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent/ 

Profesör 

1 

Endüstri mühendisliği lisans mezunu olmak. 

-Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 

konularından birinde doktorasını tamamlamış 

olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Makine Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent/ 

Profesör 

1 

- Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında doktora 

derecesi almış olmak.-Otonom araçlar ve IHA 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Profesör 1 

-Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent unvanına 

sahip olmak. 

-Sektör tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde 

doktorasını tamamlamış olmak. 

-Haberleşme alanında uzmanlaşmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler  

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

-Doktora derecesini Siyaset Bilimi, Uluslararası 

İlişkiler veya Sosyoloji alanında almış olmak. 

-Siyaset Sosyolojisi ve/veya Politik Ekonomi 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

-İyi derecede İngilizce bilmek ve bu dilde ders 

verebilecek olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

-Ekonomi / İktisat Lisans Mezunu olup, Ekonomi / 

İktisat alanlarında doktora derecesine sahip olmak. 

-Mikroiktisat alanında çalışmalar yapmış olmak. 

-Alanında en az bir adet SCI-Expanded veya SSCI 

indexli yayın yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

-Psikoloji alanında lisans derecesine sahip olmak. 

-Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

-Doktora derecesini Psikoloji alanında ya da Tıpta 

Uzmanlık derecesini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında almış olmak.  

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent/ 

Profesör 

1 

-Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu 

olmak 

-Doktorasını ve/veya Doçentliğini ilgili alanda almış 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Profesör 1 

-Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak 

-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında 

Tıpta Uzmanlık derecesine sahip olmak. 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

-Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak 

-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında 

Tıpta Uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü, Protetik Diş 

Tedavisi Ana Bilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent 

1 
Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlık veya 

doktora derecesi almış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü, Endodonti 

Ana Bilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi/ 

Doçent 

1 
Endodonti alanında uzmanlık veya doktora derecesi 

almış olmak. 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 
Pilotaj 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 

doktorasını tamamlamış olmak 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 
Pilotaj Profesör 1 

Makine Mühendisliği alanında doçent unvanına 

sahip olmak. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADRO İHTİYAÇLARI 

Fakülte 
Bölüm/ 

Program 
Unvan Kadro Özel Koşullar Sınav Takvimi 

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

- Lisansını veya Yüksek Lisansını İç 

Mimarlık/Mimarlık alanında yapmış olmak. 

- İç Mimarlık/Mimarlık ana bilim dallarına 

bağlı programlarda doktora eğitimi 

sürecinde yeterlilik sınavı geçmiş olmak. 

-Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

07.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

14.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi: 21.01.2022 

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

- Lisansını Mimarlık alanında yapmış 

olmak, 

- Mimari Tasarımı alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor/yapmış olmak veya doktora 

yapıyor olmak, 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

07.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

14.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi: 21.01.2022 

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 
Öğretim 

Görevlisi 
1 

- Mimarlık alanında lisans mezunu olmak, 

- Restorasyon alanında doktora eğitiminde 

yeterlilik sınavını geçmiş ve tez aşamasına 

devam ediyor olmak, 

- Akademik iş tecrübesine sahip olmak, 

-Yükseköğretim Kurumu İngilizce ders 

verme yeterliliğine sahip olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

07.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

14.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi: 21.01.2022 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü, 

Ticaret 

Hukuku Ana 

Bilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

-Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmış 

ya da yapıyor olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

10.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

12.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi: 13.01.2022 
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Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü, 

Medeni 

Hukuk Ana 

Bilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

-Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmış 

ya da yapıyor olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

10.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

12.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi: 13.01.2022 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 

Bölümü, 

İdare 

Hukuku Ana 

Bilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

-Kamu Hukuku alanında yüksek lisans 

yapmış ya da yapıyor olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

10.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

12.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi: 13.01.2022 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

Bölümü / 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Programı 

Öğr. Gör. 1 

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunu 

olmak 

-Anatomi alanında doktora derecesine 

sahip olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

05.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

10.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi:12.01.2022 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Dişçilik 

Hizmetleri 

Bölümü, 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Programı 

Öğr. Gör.  
-Diş Hekimliği Lisans mezunu olmak. 

-Alanında 5 yıl deneyim sahip olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

05.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

10.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi:12.01.2022 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

Bölümü / 

Anestezi 

Programı 

Öğr. Gör. 1 

-Hemşirelik Lisans ve Yüksek Lisans 

mezunu olmak. 

- Hemşirelik alanında belgelendirmek 

kaydıyla en az 5 yıl çalışma tecrübesine 

sahip olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

05.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

10.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi:12.01.2022 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

Bölümü / İlk 

ve Acil 

Yardım 

Programı 

Öğr. Gör. 1 

Hemşirelik Lisans ve Yüksek Lisans 

mezunu olmak. 

- Hemşirelik alanında belgelendirmek 

kaydıyla en az 5 yıl çalışma tecrübesine 

sahip olmak. 

Ön Değerlendirme 

Duyuru Tarihi: 

05.01.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

10.01.2022 

Sonuç Açıklama 

Tarihi:12.01.2022 

İlan Tarihi: 17.12.2021 
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr  
Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle 
 12378/1-1 
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına 

göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz 

Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 

aşağıda belirtilen unvanlarda 23 (yirmiüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvan Unvan Kodu Adet Aranan Nitelikler 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
ST1 2 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
ST2 1 

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans 

programlarının birinden mezun olmak, 

Alanında en az 4 yıl iş tecrübesi sahibi olmak, 

Tomografi, ESWL (Taş Kırma), Kemik Dansitometri, 

Röntgen çekimlerinde tecrübe sahibi olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
ST3 1 

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans 

programlarının birinden mezun olmak, 

Alanında en az 1 yıl iş tecrübesi sahibi olmak, 

Tomografi, ESWL (Taş Kırma), Kemik Dansitometri, 

Mamografi, Röntgen çekimlerinde tecrübe sahibi olmak, 

Cinsiyeti Kadın olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
ST4 2 

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi 

Önlisans Programından mezun olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
ST5 3 

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği 

Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği Önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
ST6 2 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans 

programından mezun olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
ST7 1 

İlk ve Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Acil Bakım 

Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım 

Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil 

Bakım Önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

HEMŞİRE H1 1 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık 

Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, 

Cinsiyeti Kadın Olmak. 

HEMŞİRE H2 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı/Dalından 

mezun olmak, 

MEB onaylı Hijyen Eğitimi Belgesine sahip olmak, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesine sahip olmak, 

KPSS P94 puan türünde en az 65 puan almış olmak, 

Cinsiyeti Kadın Olmak. 
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HEMŞİRE H3 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı/Dalından 

mezun olmak, 

Toplamda en az 10 ay Dahiliye ve Pandemi servisinde iş 

tecrübesi sahibi olmak, 

MEB onaylı Hijyen Eğitimi Belgesine sahip olmak, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesine sahip 

olmak, 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Eğitimi Sertifikasına 

sahip olmak, 

Laboratuvar Bilgi Sistemleri Eğitimi Sertifikasına sahip 

olmak, 

KPSS P94 puan türünde en az 65 puan almış olmak, 

Cinsiyeti Kadın Olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 
BP1 1 

Herhangi bir lisans programından mezun olmak, 

MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak, 

MEB onaylı Osmanlıca Kolay Metinler Sertifikası sahibi 

olmak, 

MEB onaylı Diksiyon Eğitimi sahibi olmak, 

KPSS P3 puan türünde en az 55 puan almış olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 
BP2 1 

Herhangi bir lisans programlarının birinden mezun olmak. 

MEB onaylı Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

Sertifikası sahibi olmak. 

MEB onaylı Bilinçli Hamilelik ve Çocuk Gelişimi 

Sertifikası sahibi olmak. 

MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak. 

KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 
BP3 1 

Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak, 

MEB onaylı Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları 

Sertifikası sahibi olmak, 

MEB onaylı Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi 

Sertifikası sahibi olmak, 

MEB onaylı İşaret Dili Eğitimi Sertifikası sahibi olmak, 

MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak, 

KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 
BP4 1 

Bilgisayar Programcılığı, Endüstriyel Elektronik Önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği konusunda sertifika sahibi 

olmak, 

MEB onaylı Bilgisayar Donanım ve Bilgisayar İşletmenliği 

Sertifikası sahibi olmak, 

Bilgisayar Bakım Onarım ve Bilgisayar Ağları alanında en 

az 10 yıl iş tecrübesi sahibi olmak, 
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BÜRO 

PERSONELİ 
BP5 1 

Maliye, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, 

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları Önlisans programlarının birinden 

mezun olmak, 

MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak, 

KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 

ÇÖZÜMLEYİCİ, 

SİSTEM 

PROGRAMCISI 

Ç1 2 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri 

bölümü lisans programlarının birinden mezun olmak, 

PHP, Java, .NET veya diğer programlama dillerinden en az 

iki tanesini bildiğini mezuniyet transkriptinde başarılı ders 

olarak ya da MEB onaylı sertifikalar ile belgelendirmek, 

İngilizce dilini en az D düzeyinde bildiğini YDS veya dengi 

yabancı dil sınavları ile belgelendirmek. 

KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak. 

PROGRAMCI P1 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, 

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol 

Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak, 

PHP, Java, .NET veya diğer programlama dillerinden en az 

birini bildiğini mezuniyet transkriptinde başarılı ders olarak 

ya da MEB onaylı sertifikalar ile belgelendirmek, 

İngilizce dilini en az D düzeyinde bildiğini YDS veya dengi 

yabancı dil sınavları ile belgelendirmek. 

KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen Genel Şartları taşımak ve göreve 

başlamasına engel hali bulunmamak, 

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

olmak,  

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS 

(B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve 

Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, 

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, 

5- Başvurulacak unvanın aranan niteliklerini taşımak,  
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6- İlan Tarihi itibariyle ilanda belirtilen Sertifika ve Belgelere sahip olmak, 
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak yahut 

ertelemiş olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak,  
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1- Başvurular, Adaylar tarafından ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 
gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 215/A numaralı 

ofise şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul 
edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2- COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen 
yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru 

yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen 
süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

3- 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1- Öğrenim belgesi fotokopisi, 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,   

4- 1 adet fotoğraf, 
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI  
1- Başvurulan pozisyonlardan Sağlık Teknikeri, Hemşire ve Büro Personeli unvanları için 

değerlendirme 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren 
Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü içinde 

http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Her kadro için 5 (beş) yedek aday 
belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit 

edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir. 
2- Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan Çözümleyici, Sistem Programcısı ve 

Programcı unvanları için istenilen şartları taşıyanların 2020 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak 
başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için     

10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dâhil) yazılı ve/veya sözlü sınava 
katılacakların listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

3- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat 
yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, 

haklarını kaybederler.  
SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Sınav konuları uzmanlık 
konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm 

konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş 
tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan 

edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin 
sonuçlar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde 

sayılacaktır. 
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SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ 

VE SONUÇLARIN İLANI 

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Yazılı ve sözlü/uygulamalı 

sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı 

sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak 

kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı 

sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısının 5 (beş) katına kadar yedek 

belirlenecektir. Asil kazananların atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması 

yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili 

bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir 

tebligat yapılmayacaktır. 

V. AÇIKLAMALAR 

1- Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden 

fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır,  

2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade 

edilmeyecektir, 

3- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl 

belgeler istenecektir. Belgelerin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır, 

4- Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile 

ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,  

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler 

ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış 

olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır, 

6- Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi 

olarak belgeleyen adaylar “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” 

niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. 

7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi 

kapsamında başvuracak adayların (“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” 

unvanlarına başvuracak adaylar) 2020 KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her 

bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas 

alınacaktır. 

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca, yapılacak 

arşiv araştırma sonucunun, atamaya engel teşkil edecek unsur içermemesi. Arşiv araştırması 

olumsuz sonuçlanan ve/veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz 

edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri 

feshedilecektir. 

9- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 

personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

10- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

    12410/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına 

göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) 

grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı 

Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alımı 

yapılacaktır. 

POZİSYON 

SIRA NO 
UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
ARANAN NİTELİKLER 

HE1 HEMŞİRE 13 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans 

programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan 

türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak 

ST2 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
3 

Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, 

Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden 

en az 70 ve üzeri puan almış olmak 

ST3 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
2 

Diyaliz ön lisans programından mezun olmak, 2020 

KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış 

olmak 

ST4 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
1 

Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 

puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak 

RT5 
RÖNTGEN 

TEKNİSYENİ 
1 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 

puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak 

PS6 PSİKOLOG 1 

Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun 

olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri 

puan almış olmak 

DS7 

DİĞER 

SAĞLIK 

PERSONELİ 

1 

Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri 

Sekreterliği Alanı - Tıbbi Sekreterlik Dalından mezun 

olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri 

puan almış olmak 

DP8 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Kadın) 

10 

Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. 

Üniversitemizin tüm birimlerinin (kapalı ve açık alan) 

çevre temizlik hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile 

istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda 

çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 

2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan 

almış olmak 
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DP9 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Erkek) 

10 

Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. 

Üniversitemizin tüm birimlerinin (kapalı ve açık alan) 

çevre temizlik hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile 

istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda 

çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 

2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan 

almış olmak 

TE9 TEKNİSYEN 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Kimya alanı ve Dallarından 

veya Laboratuvar Hizmetleri alanı ve Dallarından 

mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 

ve üzeri puan almış olmak 

TE10 TEKNİSYEN 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Laboratuvar Hizmetleri veya 

Tarım alanı mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan 

türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak 

TE11 TEKNİSYEN 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-

Elektronik alanından mezunu olmak, 2020 KPSS P94 

puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak 

GA12 

**GEMİ 

ADAMI (Usta 

Gemici) 

1 

En az “Usta Gemici” yeterliliğine sahip olmak, Temel 

STCW belgesine sahip olmak, Geçerli Gemi Adamı 

sağlık raporuna sahip olmak, En az ilköğretim mezunu 

olmak, Mesleki balıkçılık operasyonlarında (uzatma, 

paraketa vb) tecrübeli olmak.  

(Aylık Bürüt Sözleşme Ücreti 8.237,15 TL.) 

1. GENEL ŞARTLAR 
* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
* Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

* Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

* Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 
2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas 
alınacaktır, 

**  GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından 
fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır. 
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2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
* On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) 

* Nüfus kayıt örneği (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) 
* Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) 

* 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare 
kodlu belge) 

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
* Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları 

sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla 

pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
* Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 

alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 
durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

* Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak 
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 

başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 
* Başvuru işlemleri 17/12/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir 

* COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar 

ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle (Gemi Adamı Unvanı Hariç) başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ 
adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, 

bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan 
sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl 

kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile 
çağırılacaktır. 

* Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. 

* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi 

Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim 
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 
Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 60 84 - 2336 - 2688 

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek 

belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz 
https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir. 

    12336/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 

maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 

Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent kadrolarına şahsen veya posta 

yoluyla eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 

Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil 

Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, 

Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların 

Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın 

listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul 

Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve 

faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ 

adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre 

hazırlanmış olan 8 adet Flash Bellek ve başvuru evraklarından oluşan 1 adet dosya (basılı olarak 

teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile 

başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru 

dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve 

Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama 

Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu 

(PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul 

Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve 

faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ 

adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre 

hazırlanmış olan 6 adet Flash Bellek ve başvuru evraklarından oluşan 1 adet dosya (basılı olarak 

teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile 

başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Evrakları: 

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.) 

2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından 

yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve 

Doçentler için olacak), 

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, 

4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı 

veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 

5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu 

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, 
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7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 

9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 

10. Kimlik Fotokopisi 

11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 

12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet), 

13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e-

Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

Açıklamalar: 

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 

2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 

ilgili birimlere yapılacaktır. 

5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. (onbeşinci) gündür. 

6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 

olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 

bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğüne, ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir.) 

7. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 

girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar 

kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire 

Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir. 

8. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel. 

istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Doçent ve Profesör 

kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan kriterlere 

uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili 

komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan 

adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

9. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 

anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 

edemeyeceklerdir. 

10. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 

05.03.2021 tarihli, E.16048 sayılı ile 26.07.2021 tarihli, E.51326 sayılı Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın yazıları ile bildirilen 03.03.2021 tarihli ve 24.06.2021 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanları dahilinde 

yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir. 
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11. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 

12. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 17.12.2021 

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 31.12.2021 (mesai saati bitimi itibariyle) 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Kadın Hastalıkları ve Doğum PROFESÖR 1 
Perinatoloji Yan Dal uzmanlığını almış 

olmak. 

Histoloji ve Embriyoloji PROFESÖR 1 

Hipofiz ve hipokampus sinir sistemi 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1 
Çocuk Acil Yan Dal uzmanlığını almış 

olmak. 

EDEBİYAT  FAKÜLTESİ 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya PROFESÖR 1  

TC. Tarihi PROFESÖR 1  

Kurumlar Sosyolojisi DOÇENT 1  

Sosyometri DOÇENT 1  

Uygulamalı Sosyoloji DOÇENT 1  

FEN  FAKÜLTESİ 

Genel Fizik DOÇENT 1 

Güneş hücre yapılarının üretimi, 

karakterizasyonu ve geliştirilmesi 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

İKTİSAT  FAKÜLTESİ 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası 

İktisat 
PROFESÖR 1 

Enerji Güvenliği alanında bilimsel 

çalışma yapmış olmak. 

İktisat Teorisi PROFESÖR 1 
Sağlık Ekonomisi alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Siyaset Bilimi PROFESÖR 1 
Siyasal Kültür Politikaları alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

ECZACILIK  FAKÜLTESİ 

Eczacılık İşletmeciliği PROFESÖR 1  

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri PROFESÖR 1  

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi PROFESÖR 1  

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi 

ve Kültür Araştırmaları 
PROFESÖR 1  

DUYURULUR.     12415/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2021 – Sayı : 31692 

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam 
zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve 
doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), tıpta uzmanlık 
belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru 
tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.  
Doçent kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,  
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  
• İlgili alanda tıpta uzmanlık belgesine (Tıp Fakültesi için), doktora belgesine sahip olmak,  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,  
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Hemşirelik 
Fakültesi 

Hemşirelik Doçent 1 

İç Hastalıkları Hemşireliği 
Alanında Doktora Eğitimini 
tamamlamış olmak. Kanser 
hastalarının palyatif bakım 
ihtiyaçları ve palyatif bakım 
yaşam kalitesi konularında 
ulusal ve uluslararası alanda 
araştırmalar yapmış olmak. 

3 Ocak 2022 

İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Medya ve Görsel 
Sanatlar 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Gelişmekte olan medya, 
medya kurumları, kitle 
iletişimi, medya etkileri, 
medya ve siyaset, 
platformlar veya stratejik 
iletişim alanlarında 
uzmanlaşmış olmak. 
Araştırmada disiplinler arası 
ve hesaplamalı 
yaklaşımlarda yetkin olmak. 

3 Ocak 2022 
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İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Medya ve Görsel 
Sanatlar 

Doçent 1 

Gelişmekte olan medya, 
medya kurumları, kitle 
iletişimi, medya etkileri, 
medya ve siyaset, 
platformlar veya stratejik 
iletişim alanlarında 
uzmanlaşmış olmak. 
Araştırmada disiplinler arası 
ve hesaplamalı 
yaklaşımlarda yetkin olmak. 

3 Ocak 2022 

İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Medya ve Görsel 
Sanatlar 

Profesör 1 

Gelişmekte olan medya, 
medya kurumları, kitle 
iletişimi, medya etkileri, 
medya ve siyaset, 
platformlar veya stratejik 
iletişim alanlarında 
uzmanlaşmış olmak. 
Araştırmada disiplinler arası 
ve hesaplamalı 
yaklaşımlarda yetkin olmak. 

3 Ocak 2022 

İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Karşılaştırmalı 
Edebiyat 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Erken modern Türk 
edebiyatı, tercihen 
toplumsal cinsiyet üzerine 
odaklanan modern Türk 
Edebiyatı, Türk halk ve 
popüler edebiyatları 
alanlarında karşılaştırmalı 
araştırma alanlarına sahip 
olmak. 

3 Ocak 2022 

İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Karşılaştırmalı 
Edebiyat 

Doçent 1 

Erken modern Türk 
edebiyatı, tercihen 
toplumsal cinsiyet üzerine 
odaklanan modern Türk 
Edebiyatı, Türk halk ve 
popüler edebiyatları 
alanlarında karşılaştırmalı 
araştırma alanlarına sahip 
olmak. 

3 Ocak 2022 

İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Karşılaştırmalı 
Edebiyat 

Profesör 1 

Erken modern Türk 
edebiyatı, tercihen 
toplumsal cinsiyet üzerine 
odaklanan modern Türk 
Edebiyatı, Türk halk ve 
popüler edebiyatları 
alanlarında karşılaştırmalı 
araştırma alanlarına sahip 
olmak. 

3 Ocak 2022 
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İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Sosyal, gelişimsel, 
endüstriyel-örgütsel, bilişsel 
psikoloji veya bilişsel/sosyal 
sinirbilim alanlarında 
uzmanlaşmış olmak. 
Psikolojinin farklı alanlarını 
kapsayan araştırma 
gündemlerine sahip olmak. 

3 Ocak 2022 

İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 

Sosyal, gelişimsel, 
endüstriyel-örgütsel, bilişsel 
psikoloji veya bilişsel/sosyal 
sinirbilim alanlarında 
uzmanlaşmış olmak. 
Psikolojinin farklı alanlarını 
kapsayan araştırma 
gündemlerine sahip olmak. 

3 Ocak 2022 

İnsani 
Bilimler ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji Profesör 1 

Sosyal, gelişimsel, 
endüstriyel-örgütsel, bilişsel 
psikoloji veya bilişsel/sosyal 
sinirbilim alanlarında 
uzmanlaşmış olmak. 
Psikolojinin farklı alanlarını 
kapsayan araştırma 
gündemlerine sahip olmak. 

3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Biyoistatistik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 - 3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 - 3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Doçent 2 - 3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Göğüs Cerrahisi Doçent 1 - 3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Radyoloji Doçent 1 - 3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Kulak Burun ve 
Boğaz 

Hastalıkları 
Doçent 1 - 3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Kulak Burun ve 
Boğaz 

Hastalıkları 
Profesör 1 - 3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 

Klinik 
Mikrobiyoloji 

Profesör 1 - 3 Ocak 2022 

Tıp 
Fakültesi 

Tıbbi Biyoloji Profesör 1 - 3 Ocak 2022 

    12411/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara

Dair Tebliğ
–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2021/48)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık

Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2021/49)
–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 36)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/51)
–– 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda

Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi
Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2022
Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi
Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2022
Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2021 Tarihli ve 2018/35972 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2021 Tarihli ve 2020/35444 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


