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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ İLE 

TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sporcu eğitim merkezleri ile Türkiye olimpik

hazırlık merkezlerinin faaliyeti, kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve

esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gös-

teren sporcu eğitim merkezleri ile Türkiye olimpik hazırlık merkezlerini ve bu merkezlerdeki

sporcuları ve görevlileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesine, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına

ve 216/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı veya ilgili spor federasyonlarından alınan

antrenörlük belgesine sahip kişiyi,
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b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ç) Federasyon spor dalı koordinatörü: Merkezlerle ilgili olarak Bakanlık ve ilgili spor

federasyonu arasında koordinasyonu sağlayan spor federasyonu görevlisini,

d) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük:  Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Gündüzlü eğitim: Sporcuların beslenme, giyim, eğitim, yol ve diğer ihtiyaçlarının il

müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,

g) İl müdürlüğü:  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

ğ) İl müdürü:  Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

h) İl spor dalı sorumlusu: Merkezde görev yapan antrenör, spor destek elemanları ve

merkez yönetimi ile ilgili spor federasyonu arasında koordinasyonu sağlayan spor federasyonu

görevlisini,

ı) Lig müsabakası: Takım halinde yapılan ve sonucunda alınan puanların takım puanı

olarak kabul edildiği veya ferdi olarak yapılsa bile ferdi derecelendirme yapılmayıp takım de-

recelendirilmesi yapılan müsabakaları,

i) Merkez: Bir veya birden fazla olimpik veya paralimpik spor dalında yatılı ve/veya

gündüzlü eğitim verilen sporcu eğitim merkezi ile Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdür-

lüklerini,

j) SEM: Sporcu eğitim merkezi müdürlüklerini,

k) SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık tarafından SEM ve TOHM’lar

için her spor dalında ayrı ayrı oluşturulan komisyonları,

l) SEM-TOHM Disiplin Komisyonu: Merkezlerdeki sporcuların disiplin işlerini yürüt-

mek üzere il müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonları, 

m) Spor destek elemanı: Spor hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, spor masörü,

kondisyoner ve ihtiyaç duyulan diğer elemanı,

n) Spor federasyonu:  22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federas-

yonları Kanunu kapsamında kurulan spor federasyonlarını,

o) Spor Hizmetleri Müdürü: Taşra teşkilatı yapılanmasında yer alan spor hizmetleri

müdürünü,

ö) TOHM: Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürlüklerini,

p) Yatılı eğitim: Sporcuların beslenme, barınma, giyim, eğitim, yol ve diğer ihtiyaçla-

rının il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Merkezin kuruluşu ve faaliyetinin başlaması ile sona ermesi

MADDE 5- (1) Merkez ilgili mevzuatına göre Bakan onayı ile kurulur.  
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(2) Merkezin faaliyete başlatılması ile spor dalı faaliyeti eklenmesi ve çıkarılmasına,

SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda verilecek

uygun görüş üzerine Genel Müdürlük tarafından karar verilir.

(3) Yatılı eğitim veren merkezlerin faaliyete başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen fi-

ziksel özellikleri asgari düzeyde taşıması esastır:

a) Müstakil bina.

b) İçinde duş ve tuvalet bulunan bir veya üç kişilik yatak odaları.

c) İlgili spor dalına uygun antrenman ve spor alanı.

ç) Soyunma odaları.

d) Ortak alanlarda duş ve tuvalet.

e) Antrenör, sağlık ve spor destek elemanı odaları.

f) Çamaşırhane ve malzeme odası.

g) Mutfak, yemekhane ve kiler.

ğ) Etüt, dinlenme odaları ve sosyal etkinlik alanı.

h) Güvenlik sistemi.

ı) Yangın merdiveni ve yangın söndürme cihazları.

(4) Gündüzlü eğitim veren merkezlerin faaliyete başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen

fiziksel özellikleri asgari düzeyde taşıması esastır:

a) İlgili spor dalına uygun antrenman ve spor alanı.

b) Soyunma odaları.

c) Ortak alanlarda duş ve tuvalet.

ç) Antrenör, sağlık ve spor destek elemanı odaları.

d) Malzeme odası.

e) Güvenlik sistemi.

f) Yangın önlemleri.

(5) Merkezlerin fiziki koşulları ile kalite standartlarına ilişkin diğer hususlar Genel Mü-

dürlük tarafından belirlenir.

(6) Merkezin herhangi bir sebeple hizmet vermesinin uygun olmadığının SEM-TOHM

Değerlendirme Komisyonu tarafından tespiti veya olağanüstü hallerde, merkezin faaliyetlerine

Genel Müdürlük tarafından belirli bir süreyle ara verilebilir.

(7) Merkezin faaliyetlerine son verilmesi, birinci fıkrada belirtilen usulde yapılır.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 6- (1) Merkezin sevk ve idaresinden merkez müdürü sorumludur.

(2) Merkez müdürünün başlıca görevleri şunlardır: 

a) Merkezin idare ve disiplininden sorumlu olarak gerekli tedbirleri almak.

b) Merkezde görevli personelin her türlü çalışma programlarını, saatlerini ve nöbet çi-

zelgelerini düzenlemek, bunların uygulanmasını denetlemek ve kayıt altına alınmasını sağla-

mak.

c) Merkezdeki sporculara ait tüm bilgilerin oluşturulmasını, düzenlenmesini ve kayıt

altına alınmasını sağlamak ve Bakanlık bilişim sisteminde yer alan bu verileri güncellemek.
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ç) Merkezin personel, malzeme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri

almak.

d) Sporcuların sportif performans, eğitim ve sağlık durumlarının takibinin yapılmasını

ve her eğitim-öğretim dönemi sonunda sporcuların ailelerinin bilgilendirilmesini sağlamak.

e) Sporculara yönelik toplantı ve seminer programları ile eğitsel, sosyal, kültürel ve

sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.

f) Sporcu, antrenör ve merkezde çalışan görevlilere yönelik eğitimler düzenlenmesini

ve rehberlik hizmeti verilmesini sağlamak.

g) Yemek menülerinin spor dalına uygun nitelikte ve zamanında çıkartılmasını sağla-

mak.

ğ) Yatılı eğitim hizmeti verilen merkezlerde, mesai saatleri dışında faaliyet ve prog-

ramların takibi ile oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla merkezde çalışan görevli-

lerin çalışma programını il müdürlüğünün onayı çerçevesinde düzenlemek.

h) Sporcuların nakil işlemlerinin yürütülmesini ve eğitim kurumları ile gerekli resmî

işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

ı) Sporcuların faaliyet ve müsabakalara katılımı için ilgili birimlerle koordinasyonu

sağlamak.

i) Sporcuların, eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin sağlanması amacıyla

merkezler arasında düzenlenecek kamp, müsabaka ve benzeri faaliyetlere katılımlarını sağla-

mak.

j) Merkezde yapılan faaliyetleri yıl sonunda raporlamak, sonraki yıla ilişkin faaliyet

plan ve programını hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne gönder-

mek.

k) Merkez ile ilgili her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

(3) Merkez müdürünün görevlerine ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirle-

nir.

Merkezlere sporcu alımı ve kayıt işlemleri

MADDE 7- (1) Merkezlerin fiziki şartları ve kapasitesine göre alınacak sporcuların sa-

yısı ile şartları, yaş aralıkları, başvuru yeri, süresi, kayıt ve kabul işlemlerinde istenilecek bel-

geler ve itiraz usulü Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Merkezlere, her eğitim-öğretim yılı öncesi veya ara dönemlerde, ilgili spor fede-

rasyonunun teklifleri dikkate alınarak SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından be-

lirlenen sportif kriterler ile birinci fıkra uyarınca belirlenen şartlar kapsamında Genel Müdürlük

tarafından sporcu alımı yapılabilir.

(3) Sporcu eğitim merkezlerine ayrıca; 

a) Yetenek taraması ve spora yönlendirme çalışmaları sonucunda üst düzey sporcu ola-

bilme potansiyeli taşıyanlar arasından SEM Değerlendirme Komisyonlarının belirleyeceği şart-

lara göre,

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               29 Kasım 2022 – Sayı : 32028



b) Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan resmi müsabakalara milli
takımı temsilen katılanlar veya Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular ara-
sından, ilgili müsabaka tarihi itibarıyla bir yıl içinde durumlarını belgelendirmeleri şartıyla il
müdürlüğü veya ilgili spor federasyonunun talebi ve SEM Değerlendirme Komisyonunun tek-
lifiyle,

Genel Müdürlük tarafından alım yapılabilir.
(4) Merkezlere yapılacak sporcu alımları Bakanlık ve ilgili spor federasyonunun internet

sitesinde duyurulur.
Transfer, nakil ve statü değişikliği

MADDE 8- (1) Merkezde kayıtlı sporcuların spor kulüplerine transferleri, ilgili mev-
zuatına göre yapılır. Transfer işlemleri Genel Müdürlüğe bildirilir. 

(2) Merkezde bulunan sporcuların nakil talepleri, sporcunun mazeret durumuna ilişkin
belgelerle birlikte merkezin bulunduğu il müdürlüğünce SEM-TOHM Değerlendirme Komis-
yonu tarafından karar verilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Faaliyetine son verilen merkezdeki sporcuların nakil işlemleri, il müdürlüğünün ya
da ilgili spor federasyonunun teklifi doğrultusunda SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu-
nun kararı ve Genel Müdürlüğün onayı ile yapılır.

(4) Merkezde bulunan sporcuların yatılı eğitimden gündüzlü eğitime; gündüzlü eğitim-
den yatılı eğitime geçişleri, sporcunun velisinin veya vasisinin muvafakati, il müdürlüğünün
teklifi ve SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun onayıyla yapılabilir.

Spor federasyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Spor federasyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İhtiyaç duyulan illerde merkez kurulması ya da kurulan merkezin faaliyete başlatıl-

ması için Bakanlığa teklifte bulunmak.
b) Spor federasyonu adına görev yapacak SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu

üyelerini Bakanlığa teklif etmek.
c) Merkezlere sporcu alımı için sportif kriterler oluşturarak SEM-TOHM Değerlendir-

me Komisyonu tarafından karar verilmek üzere Genel Müdürlüğe sunmak.
ç) Merkezlerde görev yapacak federasyon spor dalı koordinatörü, il spor dalı sorumlu-

ları, antrenörleri ile spor destek elemanlarına ilişkin tekliflerini SEM-TOHM Değerlendirme
Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunmak.

d) Merkezlere yapılacak sporcu alımına ilişkin duyuruları yapmak.
e) Merkezlerdeki sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara katılımını sağlamak.
f) Merkezlerdeki sporcuların performans gelişimlerinin takibini yapmak.
g) Merkezlerdeki sporcu, antrenör ve spor destek elemanlarının teknik malzeme ihti-

yacını karşılamak.
ğ) İlgili spor dallarında merkezler arası müsabaka, lig ve diğer faaliyetlerin düzenlen-

mesini sağlamak.
h) Merkezlerde görev yapan antrenörlerin antrenman programlarının hazırlanmasına

rehberlik ederek takibini yapmak.
ı) Merkezlerde görev yapan antrenör ve spor destek elemanlarının meslekî gelişimine

katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılımlarını sağlamak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu, Disiplin, Denetim ve Mali Konular

SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 10- (1) SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu; Genel Müdürün görevlen-

direceği genel müdür yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, Genel Müdürlüğü tem-

silen başkan dahil üç, ilgili spor federasyonunu temsilen iki temsilci olmak üzere beş kişiden

oluşur. Her spor dalında SEM ve TOHM için ayrı Değerlendirme Komisyonları oluşturulur.

Teknik bilgi ve uzmanlığından yararlanmak üzere komisyon toplantılarına uzmanlar çağrıla-

bilir.

(2) SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy

çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(3) SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyete başlatılması ile merkeze spor dalı faaliyeti eklenmesi ve çıkarıl-

masına ilişkin inceleme yaparak görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.

b) İl müdürlükleri veya ilgili spor federasyonlarının; merkezlerde görev yapacak fede-

rasyon spor dalı koordinatörü, il spor dalı sorumluları, antrenörler ve spor destek elemanlarına

ilişkin tekliflerini değerlendirerek görevlendirmeye dair ilgili birimlere gerekçeli teklifte bu-

lunmak üzere Genel Müdürlüğe sunmak.

c) İlgili spor federasyonlarının tekliflerini göz önünde bulundurarak sporcu alımına iliş-

kin sportif kriterleri belirlemek.

ç) Merkezdeki sporcu, antrenör ve spor destek elemanlarının performanslarını değer-

lendirmek.

d) Merkezlere yapılan sporcu alım başvurularını değerlendirmek.

e) Merkezde bulunan sporcuların nakil ve statü değişikliği talepleri hakkında karar ver-

mek.

f) SEM-TOHM Disiplin Komisyonu tarafından sporculara verilmesi teklif edilen mer-

kezden çıkarma cezalarını onaylamak.

g) Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları karara bağlamak.

ğ) 13 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca merkezden ilişiği kesilen sporcuların ay-

rıldıkları merkeze yeniden kayıt taleplerini onaylamak.

h) Merkezden ilişik kesme taleplerine ilişkin uygun görüş vermek.

ı) Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

SEM-TOHM Disiplin Komisyonu  

MADDE 11- (1) Merkez ile ilgili disiplin işleri, il müdürlüğünce oluşturulacak

SEM-TOHM Disiplin Komisyonu tarafından yürütülür. SEM-TOHM Disiplin Komisyonu,

spor hizmetleri müdürü veya ilgili şube müdürünün başkanlığında, merkez müdürü ve ilgili

spor dalı antrenöründen oluşur.

(2) SEM-TOHM Disiplin Komisyonuna sevk edilen sporcuların komisyon tarafından

yazılı, gerekirse sözlü olarak savunmaları alınır. Gerektiğinde tanık ifadesine başvurulabilir.

Disiplin Komisyonu, disiplin olayının komisyona sevkinden itibaren on beş gün içinde kararını

verir. Bu süre, komisyon başkanının onayı ile en fazla yedi gün uzatılabilir. 
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(3) SEM-TOHM Disiplin Komisyonu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde ko-

misyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar karar defterine yazılarak katı-

lanlar tarafından imzalanır.

(4) SEM-TOHM Disiplin Komisyonunca verilen uyarma ve kınama cezaları il müdü-

rünün, merkezden çıkarma cezası il müdürünün teklifi üzerine SEM-TOHM Değerlendirme

Komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer. Verilen kararlar il müdürlüğü tarafından sporcuya,

sporcu on sekiz yaşından küçük ise velisi veya vasisine ve spor kulübüne tebliğ edilir. Yürür-

lüğe giren uyarma ve kınama cezaları il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe ayrıca bildi-

rilir.

(5) Disiplin cezalarına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde SEM-TOHM

Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir. İtiraz on beş gün içerisinde karara bağlanır. 

Disiplin cezaları ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller

MADDE 12- (1) Sporculara verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası verilmesini

gerektiren fiiller şunlardır:

a) Uyarma cezası: 

1) Bir eğitim-öğretim döneminde özürsüz veya izinsiz olarak çalışmalara iki defa geç

katılmak veya çalışmalardan iki defa erken ayrılmak ya da çalışmalara katılmamak.

2) Bir eğitim-öğretim döneminde özürsüz veya izinsiz olarak iki gün antrenmana ka-

tılmamak.

3) Yatılı sporcular için özürsüz veya izinsiz olarak bir gün merkeze gelmemek.

4) Merkezin huzuru ve çalışma düzenini bozmak.

5) İlgili mevzuat, talimat ve emirlere uymamak.

6) Merkezdeki belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında özensiz

davranmak.

7) Merkezde kayıtlı olduğu sürede merkez müdürü, antrenör, sporcu ve diğer çalışanlara

saygısız davranmak.

8) Merkezde belirlenen kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.

9) Merkeze yanlış bilgi vermek ya da telefon, adres ve banka hesabı gibi bilgilerinde

değişiklik olması durumunda merkezi bilgilendirmemek.

b) Kınama cezası: 

1) Merkezdeki taşınır veya taşınmaz mallara kasten zarar vermek.

2) Bir eğitim-öğretim döneminde özürsüz veya izinsiz olarak üç gün antrenmana katıl-

mamak.

3) Bir eğitim-öğretim döneminde yatılı sporcular için özürsüz veya izinsiz olarak iki

gün merkeze gelmemek.

4) Merkez dışında itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulun-

mak.

5) Merkezde kayıtlı olduğu sürede merkez müdürü, antrenör, sporcu ve diğer çalışanlara

sözlü ve fiili müdahalede bulunmak.
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6) İzin almadan basına bilgi veya demeç vermek.

7) Tütün mamulü ve alkollü içecek kullanmak ya da temin etmek.

8) Merkez müdürünün izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya

değiştirmek, merkezde izinsiz ilan, poster veya afiş yapıştırmak veya bunları dağıtmak, uy-

gunsuz yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek.

9) Merkezde kumar oynamak ve oynatmak.

10) Merkezde genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak.

11) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak veya başkasına ait eşyaya zarar vermek.

c) Merkezden çıkarma cezası:

1) Bir eğitim-öğretim döneminde özürsüz veya izinsiz olarak dört gün veya daha fazla

süreyle antrenmana katılmamak.

2) Yatılı sporcular için bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde özürsüz veya izinsiz olarak

toplam üç gün veya daha fazla süreyle merkeze gelmemek.

3) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönet-

meliği ile spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre merkeze kayıt tarihinden

itibaren bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almak.

4) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar

hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle

hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene

ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, nefret

ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal

ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuş-

turucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya

uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına

dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma

veya para nakline aracılık veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçla-

rından mahkûm olmak.

5) Uyuşturucu, uçucu, uyarıcı ve benzeri maddeleri kullanmak, taşımak, bulundurmak,

imal etmek, yetiştirmek veya ticaretini yapmak.

6) Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, haysiyet kırıcı ve benzeri tutum ve davranışlarda

bulunmak.

7) Merkez müdürüne, sporculara veya diğer görevlilere karşı bireysel ya da toplu olarak

sözlü veya yazılı şekilde küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak,

tehdit etmek, taciz etmek veya fiili saldırıda bulunmak.

8) Basın veya sosyal ve görsel medya yoluyla Bakanlık veya diğer kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yöneticilerine, görevlilerine ve diğer sporculara hakaret etmek, tehditte bulunmak

veya aleyhlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, bireysel ya da toplu halde eylemlerde bu-

lunmak veya bu eylemlere teşvik etmek.
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9) Merkeze kesici, ezici, yaralayıcı veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı

veya yakıcı maddeleri getirmek veya bulundurmak.

10) Merkezde herhangi bir yere veya dış duvarlara ideolojik maksatla yazı yazmak, re-

sim yapmak, afiş, poster ve benzerini asmak, astırtmak veya dağıtmak.

11) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak, propagandasını yapmak, bu örgüt ve ku-

ruluşlar adına eylem ve etkinlikler düzenlemek veya eylem ve etkinliklerine katılmak ya da

başkalarının bu eylem ve etkinliklere katılmasını teşvik etmek veya baskı yapmak.

12) Devletin itibarını veya haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

(2) Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları

itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

(3) Bir yıl içerisinde disiplin cezası verilmesine sebep olan aynı fiilin tekrarı veya

aynı derecede ceza gerektiren farklı fiillerin işlenmesi halinde, bir derece ağır disiplin cezası

verilir.

Merkezden ilişik kesme 

MADDE 13- (1) Merkezde kayıtlı bulunan sporcuların;

a) Sporcunun merkezde bulunduğu süre göz önüne alınarak, Genel Müdürlük tarafından

belirlenen yaş, kategori ve seçim kriterlerinin altında performans göstermesi ya da başarı dü-

zeyinde gelişim gösterememesi,

b) Sporcunun merkezden çıkarma cezası alması, 

c) Sporcunun en fazla bir yıla kadar yapılan tedavisi sonrasında spor yapabileceğine

dair sağlık kurulu raporunu merkeze sunmaması,

ç) Sporcunun Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezde kalma yaşının dolması, 

d) Merkezde kayıtlı sporcunun kendisinin, velisinin veya vasisinin merkezden ayrılma

talebinde bulunması, 

e) Yükseköğretim programları haricinde eğitim gören yatılı sporcuların bir ay içerisinde

okul nakil başvurusunda bulunmaması,

hallerinde merkez ile ilişikleri kesilir.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen durumlara ek olarak; 

a) Eğitim süresi içinde sınıf tekrarı yapılması,

b) Ortaöğretimden mezun olunması,

c) On dokuz yaşının doldurulmuş olması,

hallerinde sporcu eğitim merkezlerindeki sporcuların merkez ile ilişikleri kesilir.

(3) Devletin Anayasada belirtilen niteliklerine aykırı faaliyetlerinden dolayı hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanların soruşturma süresince, bu faaliyetleri

dolayısıyla ceza alanların ise sürekli olarak merkez ile ilişikleri kesilir.

(4) Sınıf tekrarı yapan sporculardan, başarısız olduğu eğitim-öğretim yılı içinde ilgili

spor dalının bağlı bulunduğu uluslararası federasyonun faaliyet takviminde yer alan müsaba-

kalar veya Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olanlara bir defaya mahsus olmak

üzere il müdürlüğünün talebi ve Genel Müdürlüğün onayıyla merkezde kalması için bir hak

daha verilebilir.

29 Kasım 2022 – Sayı : 32028                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(5) Türkiye olimpik hazırlık merkezlerine seçilen sporcu eğitim merkezleri sporcuları

ile Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak talimatla belirlenen kriterler doğrultusunda olimpik

ve paralimpik sporcu havuzuna seçilen Türkiye olimpik hazırlık merkezleri sporcularının bu-

lundukları merkezden ilişikleri kesilir. Bu şekilde ilişikleri kesilen sporcuların ayrıldıkları mer-

kezlere yeniden kayıtları, il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonunun talebi ve SEM-TOHM

Değerlendirme Komisyonunun onayıyla yapılabilir. 

(6) İlişik kesme işlemleri il müdürlüğünün veya ilgili spor federasyonunun talebi ve

SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük onayıyla

yapılır. 

(7) Merkezden ilişiği kesilen sporculara yapılan bütün yardımlar kesilir.

Denetim 

MADDE 14- (1) Merkezlerin fiziki durumu, merkez müdürü, antrenör, eğitici, spor

destek elemanı, diğer personel ve çalışma programları ile diğer hususlar Genel Müdürlük ta-

rafından denetlenir. Denetim sonucu düzenlenen raporda tespit edilen eksiklikler ve öneriler

ilgili birimlere bildirilir.

(2) Genel Müdürlük gerekli hallerde ilgili spor federasyonlarından merkezlerin teknik

çalışma programları, antrenör ve sporcu performanslarına yönelik rapor isteyebilir. 

Mali konular 

MADDE 15- (1) Merkezin ihtiyaçları ile sporcuların eğitim, öğretim, beslenme, barın-

ma, yol giderleri ve diğer giderler Bakanlık taşra teşkilatı tarafından karşılanır.

(2) Merkezlerde görev alanlara ilgisine göre;

a) Antrenör ve spor destek elemanı olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmenlerine

her yıl Bakanlık tarafından belirlenen ücret esaslarına göre,

b) Eğitici ve diğer görevliler için 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere

Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre,

c) Ek ders görevi alan eğitim görevlilerine 12/8/2021 tarihli ve 4371 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar

Hakkında Karar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre,

ç) Merkezde görevlendirilen yabancı spor uzmanı ve antrenörlere yapılan sözleşmeye

göre,

ücret ödenir.

(3) Sporcuların yetiştirilmesi amacıyla antrenör ve spor destek elemanlarına eğitim des-

teği, ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılım ve teknik malzeme ihtiyacı Bakanlık taşra teş-

kilatı ya da ilgili spor federasyonları tarafından karşılanır.

(4) Spor federasyonunun faaliyet programında yer alan faaliyetlere katılan merkez spor-

cusu, antrenör ve spor destek elemanları ile ilgili tüm ödemeler ulusal faaliyetlerde il müdür-

lüğü, uluslararası faaliyetlerde ilgili spor federasyonu başkanlığınca karşılanır. Ayrıca il mü-

dürlüğü veya ilgili spor federasyonu başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile il

müdürlüğü bütçesinden uluslararası müsabakalara katılım sağlanabilir. Sporcuların spor kulübü

adına katıldığı lig müsabakası ve diğer faaliyetler bu fıkranın kapsamı dışındadır.
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Harçlık, giyim, beslenme, ulaşım ve eğitim giderleri 

MADDE 16- (1) Merkezlerden yararlanan sporculara, ilgili mevzuatına göre Bakanlık

tarafından her ay harçlık ödemesi yapılabilir.

(2) Merkezin bulunduğu il müdürlüğünce her yıl belirlenen dönemlerde merkezde gö-

revli antrenörler, spor destek elemanları ile gündüzlü ve yatılı sporculara ilgili spor dalının

özelliğine uygun olarak spor kıyafetleri ile birlikte antrenman için ihtiyaç duyulacak araç-ge-

reçler verilebilir. 

(3) Merkezde yatılı veya gündüzlü eğitim alan sporcular için il müdürlüğünce spor da-

lının özelliği de göz önünde bulundurularak merkezde beslenme ve ulaşım desteği sağlanır. 

(4) Merkezde yatılı olarak eğitim gören sporculara her eğitim-öğretim dönemi başında

okul kıyafetleri ile eğitim araç-gereçleri il müdürlüğü tarafından verilir.

Sağlık hizmetleri

MADDE 17- (1) Merkezde kayıtlı sporculardan genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık

sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olmayanların veya diğer mevzuat

hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanların merkezde kayıtlı

bulundukları süre içerisinde tüm tıbbi teşhis ve tedavi giderleri ile gerekli olan tıbbi araç ve

gereç giderleri genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş usul ve esaslar ile tutarlar uygulanmak

suretiyle il müdürlüğü bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor

Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile 11/4/2015 tarihli ve 29323 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki

ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış

olan işlemler, yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre sonuçlandırılır.

(2) Merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu

Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme-

sinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları dü-

zenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesinin  eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bi-

rimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Bingöl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Bingöl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Bingöl Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üze-

re kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4- (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön

planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faa-

liyetlerde bulunur:

a) Turizm işletmeciliği ve otelcilik eğitiminin uygulama alanlarını işletmek, yiyecek,

içecek, konaklama hizmetleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.
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b) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişiler tarafından talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,

uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer düzenlemek, kurs açmak, toplantı, konferans,

panel ve sempozyumlar düzenlemek.

c) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve

kalibrasyon yapmak.

ç) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel sonuçların uygu-

lanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

d) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,

broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yap-

mak.

e) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayın

hizmetlerini yapmak.

f) Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca

üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve öl-

çümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

g) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üre-

tim, bakım ve onarımını yapmak.

ğ) Yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım ve donanım, bilirkişilik,

pedagojik formasyon, arabuluculuk eğitimi gibi konularda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde

bulunmak.

h) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı

olmak üzere, bu fıkrada sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve

Yönetim Kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak,

satış yerleri açmak ve işletmek.

ı) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin her türlü standartlara

uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak

veya uygulamak.

i) Laboratuvarda yapılacak her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, tok-

sikolojik, çevre kirliliği, insan sağlığı ve benzeri analizlerle ilgili danışmanlık yapmak ve bun-

larla ilgili rapor düzenlemek.

Yönetim organları

MADDE 5- (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
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(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

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

yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. Harcama yetkilileri yazılı ola-

rak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise

hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

Sermaye limiti

MADDE 7- (1) İşletmenin sermaye limiti 10.000,00 (onbin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden ortak zorunlu dersler hariç bir günde en fazla

iki dersin ara sınavı yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/29)

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kal-
kınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (r), (mm) ve (oo) bent-
leri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (g) bendine “her yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Kasım ayında bir sonraki yılın uygulamalarında kullanılmak üzere” ibaresi ile (l) bendine
“makine ekipman alımları ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerekli olması halinde” ibaresi
eklenmiş, aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan
yardımcısı veya” ibaresi, (ş) bendinde yer alan “ve il müdürlüğünce uygun kabul edilen” ibaresi
ve (v) bendinde yer alan “en az 3 dekar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (o), (p)
ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Küçük ölçekli işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı ya da mali bilançosu elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeyi,”

“p) Merkez proje değerlendirme ve bütçe belirleme komisyonu: İl proje değerlendirme
komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda teklif edilen proje baş-
vurularını, bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren, yatırım bütçelerini belir-
leyen, illerin katsayılarını hesaplayarak bütçenin bu katsayı oranında il bazında dağılımını ya-
pan ve Genel Müdürlükçe aralarında ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanının bulun-
duğu en az beş kişiden oluşturulan komisyonu,”

“t) Orta ölçekli işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı ya da mali bilançosu iki yüz elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeyi,”

“pp) Bakanlık kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretime yönelik
kayıt sistemlerini,

rr) Referans fiyat: Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüklerinde oluşturulan referans
fiyat komisyonu tarafından belirlenerek listeler halinde yayımlanan makine ve ekipman fiya-
tını,

ss) Referans fiyat komisyonu: Genel Müdürlükte ilgili daire başkanı başkanlığında ilgili
daire personeli içinden, il müdürlüklerinde ise il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı başkan-
lığında il proje yürütme personeli içinden en az üç kişiden oluşturulan komisyonu,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“ç) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel
Müdürlük tarafından hazırlanan güncel uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda kontrol
eder, izler ve değerlendirir. Ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün ona-
yından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine “yapımı ile”
ibaresinden sonra gelmek üzere “yenilenebilir enerji ve/veya” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin onuncu ve on yedinci fıkralarına
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“kooperatifler” ibarelerinden önce gelmek üzere “birim” ibareleri eklenmiş, aynı maddenin on
üçüncü fıkrasında yer alan “son ödemenin” ibaresi “başvurunun” şeklinde, “üç” ibaresi “beş”
şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on altıncı fıkrasında yer alan “kooperatiflerce” ibaresi
“birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklerince” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada
yer alan “yatırım konularına ait” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(8) Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların ta-

mamlanması niteliğindeki başvurular kabul edilmez.”

“(20) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest

bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmemektedir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekim” ibaresi

“Kasım” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi, mücbir sebepler hariç

hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “çiftçi kayıt

sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kooperatifler

ve birlikler” ibaresi “birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri” şeklinde değişti-

rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İl özel idaresi ve belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf ve birlik

benzeri teşekkülleri ile içinde bulundukları ortaklıkların başvuruları Program kapsamında de-

ğerlendirilmez.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kooperatifler

ve birlikler” ibaresi “birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri” şeklinde,

“5.000.000” ibaresi “7.000.000” şeklinde, “3.500.000” ibaresi “5.000.000” şeklinde ve

“3.000.000” ibaresi “4.000.000” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “250.000”

ibaresi “1.000.001” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvuru-

larda hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk

hava deposu ve sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.”

“(6) Proje uygulaması ile ilgili mevzuat gereği başvuru aşamasında alınması gerekli

izin, ruhsat ve denetim işleri ile yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden

yatırımcılar sorumludur. İlgili mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsatlar hibe sözleşmesi

ekinde, tesis tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve ruhsatlar ise en geç nihai rapor

ekinde sunulmak zorundadır. Ancak yatırımcının, ilgili mevzuat gereğince alınması gerekli

izin ve ruhsatları ilgili kurumdan kaynaklanan sebeplerle hibe sözleşmesi aşamasında suna-

maması ve bu durumu belgelendirmesi halinde, yatırımcıya, il müdürlüğünün uygun görüşü

ile söz konusu belgeleri temin ederek hibe sözleşmesi imzalaması için otuz gün süre verilir.”
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MADDE 10- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Tamamlama” ibaresi “Kapasite artırımı”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvuru-
larda hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Ancak
su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında hibeye esas proje gideri sadece makine ekipman alım
giderinden ibaret olabilir.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan
“Laboratuvar” ibaresi ile aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bakanlık bilgi sistemlerinde herhangi bir aksaklık olması halinde Genel Müdürlük
gerekli önlemleri alır.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ilk” iba-
resi “üç” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına “tarihini” ibaresinden sonra
gelmek üzere “takip eden üç iş günü içerisinde yapılacak toplantıyı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin başlığı “Başvuruların idari uygunluk
ile başvuru sahibi ve projenin uygunluğu açısından incelenmesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı
maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“(1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlendirme komisyo-
nu, başvuruları güncel uygulama rehberinde yayımlanacak Başvuruların İdari Uygunluk Kont-
rol Listesi ile Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu Kriterlerine göre
inceler. Uygun bulunan başvurular değerlendirmeye alınır.”

MADDE 15- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “imzalanarak” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Başvurular değerlendirilirken; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakte-
ristiği, yatırımın niteliği, yatırımın sektörel önceliği, başvuru sahibinin daha önce hibeden ya-
rarlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır.”

“(3) Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve Program teklif liste-
lerinin çıktıları ile başvuru sahiplerince girişi yapılan başvuru dosyaları, 18/10/2019 tarihli ve
30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre il müdürlüklerinde muhafaza edilir.”

MADDE 17- Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan
“merkez değerlendirme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve bütçe belirleme” ibareleri ek-
lenmiştir.

MADDE 18- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Başvurunun uygulama için”
ibaresi “Projenin uygulama süresinin” şeklinde ve aynı fıkranın (m) bendinde yer alan
“250.000” ibaresi “1.000.001” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kal-
dırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
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“ç) Çelik silo ve soğuk hava deposunda yenilenebilir enerji üretim tesisleri yapımı

ve/veya soğuk hava deposu ekipmanı alımı hariç teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon

ile kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı niteliğinde hibe başvurusu

yapılması.”

“i) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında

Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve/veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında konulan şerhler için ilgili

kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile or-

ganize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi

sitesi tarafından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi bölgelerinin ku-

ruluşunda kullanılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile bu Tebliğ kapsamında ya-

pılacak başvurular için yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nede-

niyle yatırım yerlerine konulan şerhler hariç, yatırım yerinin tapu kaydında ipotek, haciz, ihti-

yati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler bulunması ve/veya hakkında

açılmış dava olması.”

“v) Başvuru sahibi hakkında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınmış olması, mal

varlığı ya da işlerinin atanmış kayyum veya vasi tarafından idare ediliyor olması.

y) Başvuru sahibinin Bakanlık tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınmış ol-

ması.

z) Yatırım yerinin Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerden bi-

rinde olması.”

MADDE 19- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “nihai puana göre” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yatırım bütçeleri, merkez proje değerlendirme ve bütçe belirleme komisyonu tara-

fından Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsa-

yıları; tarım alanları, hayvan varlıkları, Bakanlık kayıt sisteminde yer alan işletme sayıları ve

ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları ile Kent Tarımı Ey-

lem Planı kapsamında olup olmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından hesaplanır.”

“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul

edilen projeler il ve merkez değerlendirme komisyonunun vermiş olduğu toplam puana göre

en büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır. İlin bütçe imkânları dâhilinde en

yüksek puan alan projeden başlanarak projeler sırayla Programa alınır. Asıl olarak hibe söz-

leşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi

uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlükçe ilin bütçesi dahilinde proje son

tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan yatırımcılar sırası ile hibe sözleşmesi im-

zalamaya davet edilir. Yedek listeden çağırma işlemi sadece bir defa yapılır.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on gün içe-

risinde tebliğ eder” ibaresi “güncel uygulama rehberinde belirtilen şekilde bildirir” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
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“(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince

uygun bulunursa, inşaat işleri ve makine ekipman satın alma uygulama sözleşmesi inceleme-

sinde uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen metraj ve alımlar hibeye esas bütçeden çı-

karılarak ayni katkı kapsamına alınır, yer tespiti ve teslimi tutanağının düzenlenmesi sonrası

hibe sözleşmesi imzalanır. Bakanlıkça belirlenen referans fiyat bulunması halinde hibeye esas

proje tutarı referans fiyatı geçemez. Proje bütçesi, hibe sözleşmesi öncesi il proje yürütme bi-

riminin referans fiyat karşılaştırması sonucu uygun bulduğu miktar, metraj ve birim fiyat üze-

rinden revize edilir.”

MADDE 22- Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Hibe tutarı hibe sözleşmesinde belirtilir ve bu tutar üst limit niteliğindedir. Hibeye

esas proje tutarının üst limiti belirlenen referans fiyatı geçemez. Satın almadan sonra fatura tu-

tarının hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının altında olması durumunda fa-

turada belirtilen tutarın %50’sine hibe ödemesi yapılır. Fatura tutarının hibeye esas proje tuta-

rının üzerinde olması durumunda ise aradaki fark yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanır.

Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.”

MADDE 23- Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “makine-

ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde

takip eden ilk iş günü mesai bitimine” ibaresi “projenin son tamamlanma tarihine” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden

önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İl müdürlüğüne teslim edilen nihai rapor il proje yürütme birimi tarafından on beş gün

içerisinde ilgili mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edi-

lir.”

MADDE 25- Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin başlığına “tesisin” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ve makine ekipmanın” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin birinci ve üçüncü

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesisin ve/veya makine ekip-

manın mülkiyetini, yerini ve amacını projenin tamamlanmasından itibaren üç yıl içinde değiş-

tiremez, kapasitesini azaltamaz, başkalarına kiralayamaz.”

“(3) 8 inci madde kapsamındaki konularda gerçekleştirilen yatırımların, mücbir sebepler

dışında, projelerin amaçlarına uygun olarak üç yıllık izleme süresince faaliyetlerini sürdürme-

leri şarttır. Birinci fıkra haricinde, tesisin ve/veya makine ekipmanın mülkiyetinin, yerinin

ve/veya amacının projenin tamamlanmasından sonraki üç yıl içerisinde değiştirildiğinin veya

kiralandığının il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanarak gecikme

zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.”

MADDE 26- Aynı Tebliğin Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/30)

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kal-
kınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine “her
yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kasım ayında bir sonraki yılın uygulamalarında kulla-
nılmak üzere” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (j), (o), (p), (ş), (nn), (oo) ve (öö) bentleri aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (s), (bb), (kk) ve (mm) bentleri yürürlükten kaldırılmış,
aynı fıkranın (cc) bendinde yer alan “en fazla 3 kW güç sağlayan” ibaresi “kullanılacak olup
şebekeye bağlı olmayan, bağımsız” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler ek-
lenmiştir.

“j) İl proje değerlendirme komisyonu: A iş planı kapsamında vali yardımcısı başkanlı-
ğında; Bakanlık il müdürü, il müdür yardımcısı ve ilgili şube müdürlerinden en az beş kişiden;
B iş planı kapsamında ise vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü ve il müdür yar-
dımcısı, il özel idaresi genel sekreteri/sekreter yardımcısı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği
il müdürü/il müdür yardımcısı, ziraat odası başkanı/başkan yardımcısı, ticaret il müdürü, sanayi
ve teknoloji il müdürü/il müdür yardımcısı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre
belirlenen diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az
beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlen-
diren komisyonu,”

“o) Kırsal ekonomik altyapı: Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik
altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el
sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal
amaçlı birim kooperatif ve birlikler ile bunların üst birlikleri için makine parkları, tıbbi ve aro-
matik bitki yetiştiriciliği yatırımlarını,”

“p) Küçük ölçekli aile işletmesi: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık
net satış hasılatı ya da mali bilançosu elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeyi,”

“ş) Nihai rapor: B iş planı kapsamında yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını
takiben ödeme talebi evrakı ile yatırımcı tarafından hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen
raporu,”

“nn) A iş planı: 5.000 Türk Lirası ile 500.000 Türk Lirası arası bütçe içeren başvuruları,
oo) B iş planı: 50.000 Türk Lirası ile 1.000.000 Türk Lirası arası bütçe içeren başvuru-

ları,
öö) Birincil Üretim Tesisi: Bitkisel ve hayvansal üretim yapan, tarımsal faaliyette bu-

lunan, Bakanlık tarafından oluşturulmuş kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan ta-
rımsal işletmeleri,”

“tt) Bakanlık kayıt sistemi: Bakanlık tarafından tarımsal üretime yönelik oluşturulan
kayıt sistemlerini,

uu) Bütçe belirleme komisyonu: Bakanlığın destekleme politikalarına göre bu Tebliğde
yer alan esaslar doğrultusunda yatırım bütçelerini belirleyen, illerin katsayılarını hesaplayarak
bütçenin bu katsayı oranında il bazında dağılımını yapan ve Genel Müdürlük tarafından; ara-
larında ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanının bulunduğu en az beş kişiden oluştu-
rulan komisyonu,
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üü) Küçük aile işletmesi: Bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulun-
duğu beş dekara kadar tarım arazisi varlığı olan; hayvancılık işletmelerinde ise elli başa kadar
büyükbaş veya üç yüz başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan işletmeyi,

vv) Referans fiyat: Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüklerinde oluşturulan Referans
Fiyat Komisyonu tarafından belirlenerek listeler halinde yayımlanan makine ve ekipman fiya-
tını,

yy) Referans fiyat komisyonu: Genel Müdürlükte ilgili daire başkanı başkanlığında
ilgili daire personeli içinden, il müdürlüklerinde ise il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı
başkanlığında il proje yürütme birimi personeli içinden en az üç kişiden oluşturulan komisyonu,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“ç) Projelerin uygulamasını; bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel
Müdürlük tarafından hazırlanan güncel uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda kontrol
eder, izler ve değerlendirir. Ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün ona-
yından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile beşinci, al-
tıncı, on ikinci ve on beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına “tarımsal
amaçlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “birim” ibaresi eklenmiş, onuncu fıkrasında yer alan
“son ödemenin” ibaresi “başvurunun” şeklinde ve “üç” ibaresi “beş” şeklinde ve on yedinci
fıkrasında yer alan “Ülkemizde üretilen elektrikli traktörler haricinde kendinden” ibaresi “ken-
di” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“f) Tarımsal amaçlı birim kooperatif ve birlikler ile bunların üst birlikleri için makine
parkları,”

“(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava
deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı ile yenilenebilir enerji ve/veya soğuk hava de-
posu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu hibe des-
teği kapsamında değerlendirilir.

(6) Yatırım yeri; sadece köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20.000’den az
olan yerleşim yerlerinde ise başvuru yapılabilir.”

“(12) Tarımsal amaçlı birim kooperatifler ve birlikler ile bunların üst birliklerince ya-
pılacak başvurularda kira süresi şartı aranmaz.”

“(15) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konu-
sunda yapılan örtü altı tarım başvuruları, 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.”

“(18) Tuzun 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Tuz Tebliği (Tebliğ No: 2013/48)’ne uygun olarak işlenmesi, paketlenmesi ve depo-
lanması kapsamında kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğin-
deki proje başvuruları hibe desteği kapsamındadır.

(19) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest
bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmemektedir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekim” ibaresi
“Kasım” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10- (1) Projelerin son tamamlanma tarihi mücbir sebepler hariç; A iş planı

kapsamında hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren altmış gün, B iş planı kapsamında
ise hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin yedinci fıkra-
sının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) El sanatları ve katma değerli ürünler hariç, başvuru sahiplerinin Bakanlık tarafından
oluşturulan kayıt sistemlerinden başvuru konusu ile ilgili olan kayıt sistemine son başvuru ta-
rihinden önce kayıtlı olması gerekir. A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek
ve tüzel kişilerin ise; son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı
olması gerekmektedir.”

“a) Çiftçilerin; Bakanlık tarafından oluşturulmuş kayıt sistemlerinden herhangi birine
kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve su ürünleri konusunda başvuru yapacakların Su Ürünleri
Yetiştiriciliği Belgesini,”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kooperatif
ve birlikler” ibaresi “birim kooperatif ve birlikler ile bunların üst birlikleri” şeklinde değişti-
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İl özel idaresi ve belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf ve birlik
benzeri teşekkülleri ile içinde bulundukları ortaklıkların başvuruları Program kapsamında de-
ğerlendirilmez.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “300.000
TL” ibaresi “500.000 Türk Lirası”, “600.000 TL” ibaresi “1.000.000 Türk Lirası” şeklinde,
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “kadar hibe yoluyla destek” ibaresi
“hibe” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) A iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 5.000 Türk Lirası, B iş
planı kapsamında ise 50.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Hibeye” iba-
resi “B iş planı kapsamında hibeye” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Hibe sözleşmesine”
ibaresi “B iş planı kapsamında hibe sözleşmesine” şeklinde ve yedinci fıkrasında yer alan “Ya-
tırımcı” ibaresi “B iş planı kapsamında yatırımcı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci, beşinci, yedinci, onuncu ve on
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci ve on üçüncü fıkraları yürürlükten kal-
dırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “3” ibaresi “5” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada
yer alan “veya Stand-Alone” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvuru-
larda hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk
hava deposu ve sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.”

“(5) Program kapsamında yapılacak yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamam-
lanması niteliğindeki yatırımlarda, yatırıma konu işleme alanı dışında ihtiyaç duyulan idareye
ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı,
çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölümler ve bunlara ait giderler idarî alan olarak ve hi-
beye uygun harcamalar kapsamında değerlendirilir. Bu harcamaların toplamı hibeye esas inşaat
giderinin %15’ini, her yapı için kazı, dolgu ve reglaj işleri, yapının toplam hibeye esas inşaat
giderinin %6’sını ve alansal olarak idarî alan, toplam inşaat alanının %30’unu aşamaz.”
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“(7) Proje uygulaması ile ilgili mevzuat gereği başvuru aşamasında alınması gerekli
izin, ruhsat ve denetim işleri ile yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden
yatırımcılar sorumludur. İlgili mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsatlar, hibe sözleşmesi
ekinde, tesis tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve ruhsatlar ise en geç nihai rapor
ekinde sunulmak zorundadır. Ancak, yatırımcının, inşaat işleri ile ilgili mevzuat gereğince alın-
ması gerekli izin ve ruhsatları ilgili kurumdan kaynaklanan sebeplerle hibe sözleşmesi aşama-
sında sunamaması ve bu durumu belgelendirmesi halinde, yatırımcıya, il müdürlüğünün uygun
görüşü ile söz konusu belgeleri temin ederek hibe sözleşmesi imzalaması için otuz gün süre
verilir.”

“(10) Şebekeden bağımsız (off-grid) sistemlerde bağlantı anlaşması istenmez. İl proje
değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimi, işletmelerin şebekeden bağımsız (off-
grid) yenilenebilir enerji yatırımları için proje onay yetkisine sahiptir.”

“(12) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç inşaat gideri; yeni tesis ve
kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki yatırımlarda hibeye esas proje tuta-
rının %80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/ve-
ya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması” ibaresi “Kapasite
artırımı” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan “sulama çözümleri” ibaresi “fertigasyon çö-
zümleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvuru-
larda hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Ancak
su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman
alım giderinden ibaret olabilir.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“l) Sarf malzemeleri.”
MADDE 13- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Bakanlık bilgi sistemlerinde herhangi bir aksaklık olması halinde Genel Müdürlük

gerekli önlemleri alır.”
MADDE 14- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ilk” iba-

resi “üç” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına “tarihini” ibaresinden sonra
gelmek üzere “takip eden üç iş günü içerisinde yapılacak toplantıyı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin başlığı “Başvuruların idari uygunluk
ile başvuru sahibi ve projenin uygunluğu açısından incelenmesi” şeklinde, birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlendirme komisyo-
nu, başvuruları güncel uygulama rehberinde yayımlanacak Başvuruların İdari Uygunluk Kont-
rol Listesi ile Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu Kriterlerine göre
inceler. Uygun bulunan başvurular değerlendirmeye alınır.”

MADDE 16- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Başvurular değerlendirilirken; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakte-

ristiği, yatırımın sektörel önceliği ve başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu
gibi kriterler göz önüne alınır.”
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“(3) Uygun başvurular, Ek-5 dikkate alınarak aldıkları nihai puana göre en büyükten
en küçüğe doğru sıralanır ve teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlen-
dirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktıları,
komisyonca imzalanan üst yazı ile birlikte Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Genel
Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif liste-
lerinin çıktıları ile başvuru sahiplerince girişi yapılan başvuru dosyaları, 18/10/2019 tarihli ve
30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre il müdürlüklerinde muhafaza edilir.”

MADDE 18- Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
“Başvurunun uygulama için” ibaresi “Projenin uygulama süresinin” şeklinde değiştirilmiş, (ğ)
bendi yürürlükten kaldırılmış, (h), (k) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fık-
raya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) B iş planı kapsamında, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve/veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında konulan şerhler için ilgili kurumdan
yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile organize sanayi
bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesi tarafından
yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda kulla-
nılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvu-
rular için yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nedeniyle yatırım
yerlerine konulan şerhler hariç, yatırım yerinin tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve
yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler bulunması ve/veya hakkında dava açılmış
olması.”

“k) Başvuruda belirtilen hibeye esas proje tutarının alt limitin altında olması.”
“t) Her iki iş planı kapsamında yapılacak tüm başvurular için başvuruya konu faaliyetin

8 inci maddede belirtilen alanlar dışında olması.”
“y) Çelik silo ve soğuk hava deposunda yenilenebilir enerji üretim tesisleri yapımı

ve/veya soğuk hava deposu ekipmanı alımı hariç teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon
ile kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı niteliğinde hibe başvurusu
yapılması.

z) Başvuru sahibi hakkında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınmış olması, mal
varlığı ya da işlerinin atanmış kayyum veya vasi tarafından idare ediliyor olması.

aa) Başvuru sahibinin Bakanlık tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınmış ol-
ması.

bb) Yatırım yerinin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest böl-
gelerden birinde olması.”

MADDE 19- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırım bütçeleri, bütçe belirleme komisyonu tarafından Ek-5 doğrultusunda Ba-
kanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları, hayvan var-
lıkları, Bakanlık kayıt sistemlerinde yer alan işletme sayıları ve ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu IPARD Programları ile Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olma-
dığı dikkate alınarak asgari ve azami limitler dâhilinde Bakanlık tarafından hesaplanır.”
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“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul
edilen projeler il değerlendirme komisyonunun vermiş olduğu toplam puana göre en büyükten
en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır. İlin bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puan
alan projeden başlanarak projeler sırayla programa alınır. Asıl olarak hibe sözleşmesi imzala-
maya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan
vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlüğün uygun görüşü kapsamında, ilin bütçesi dahi-
linde, proje son tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan yatırımcılar sırası ile hibe
sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Yedek listeden çağırma işlemi Genel Müdürlükçe belirle-
nir.

ç) İlin bütçesinin tüm başvuruları karşılaması durumunda; varsa artan bütçeleri toplanır
ve bütçesi yetersiz olan illere katsayısı oranında dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe
bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai değerlendirme ka-
rarı düzenlenir.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on gün içe-
risinde tebliğ eder” ibaresi “güncel uygulama rehberinde belirtilen şekilde bildirir” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(5) Başvuru sahipleri, A iş planı için kendilerine yapılan bildirimi takip eden on beş iş
günü; B iş planı için ise kendilerine yapılan bildirimi takip eden yirmi iş günü içerisinde il mü-
dürlüklerine hibe sözleşmesi eki dokümanları ile projeye esas evrakı teslim etmek zorundadır.
A iş planı kapsamında bu Tebliğe ve başvuru evrakına göre uygunluğu tespit edilen yatırımcılar
ile hibe sözleşmesi imzalanır. Süresi içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamayan
başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.
B iş planı kapsamında il proje yürütme birimince proje sahasında, projeye esas dosya ve evrak
üzerinde en fazla on beş iş günü süre içinde yapılacak inceleme sonrasında, bu Tebliğe ve baş-
vuru evrakına göre uygunluğu tespit edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında yer tespiti
ve teslim tutanağı düzenlenerek yatırımcılar hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Kendi-
lerine yapılan bu tebligatı takip eden beş iş günü içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi
imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları
iptal edilir.

(6) B iş planı kapsamında; başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri
il müdürlüklerince uygun bulunursa, inşaat işleri ve makine ekipman satın alma uygulama söz-
leşmesi incelemesinde uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen metraj ve alımlar hibeye
esas bütçeden çıkarılarak ayni katkı kapsamına alınır, yer tespiti ve teslimi tutanağının düzen-
lenmesi sonrası hibe sözleşmesi imzalanır. A ve B iş planları için; Bakanlıkça belirlenen refe-
rans fiyat bulunması halinde hibeye esas proje tutarı üst limiti referans fiyatı geçemez. Proje
bütçesi, hibe sözleşmesi öncesi il proje yürütme biriminin referans fiyat karşılaştırması sonucu
uygun bulduğu miktar, metraj ve birim fiyat üzerinden revize edilir.”

MADDE 22- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “son” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) A iş planı kapsamındaki yatırımlar için teminat alınmaz. B iş planı kapsamındaki
yatırımlar için ise yatırımcı, hibeye esas proje tutarının %3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde
banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi imzalama aşamasında il müdürlüğüne verir. İl mü-
dürlüğü tarafından teyidi alınan teminat mektubu muhafaza edilmek üzere defterdarlık muha-
sebe müdürlüğüne teslim edilir. Teminatın nakit olarak verilmek istenmesi halinde nakit temi-
natın defterdarlık muhasebe müdürlüklerinin tahsilat hesabına yatırılıp, il müdürlüklerinin ku-
rumsal koduyla ilgisine göre 330/430-Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilerek
muhasebe işlem sürecinin yürütülmesi sağlanır.”
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“(4) Teminat mektubu toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %3’ünden az olmamak
kaydı ile birden fazla bankadan alınabilir.”

MADDE 23- Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Hibe tutarı, hibe sözleşmesinde belirtilir ve bu tutar üst limit niteliğindedir. Satın
almadan sonra; fatura tutarının hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının altında
olması durumunda faturada belirtilen tutarın %50’sine hibe ödemesi yapılır. Fatura tutarının
hibeye esas proje tutarının üzerinde olması durumunda ise aradaki fark yatırımcı tarafından
ayni katkı ile karşılanır. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında or-
taya çıkar.”

MADDE 24- Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Yatırım-
cılar” ibaresi “B iş planı kapsamında yatırımcılar” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “maki-
ne-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi
halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine” ibaresi “projenin son tamamlanma tarihine” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına “makine ve ekipman
alım işlerine ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “nihai raporu,” ibaresi eklenmiş, aynı mad-
denin ikinci fıkrasına “teslim edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “nihai rapor ve” ibaresi
eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin ödemesi yapılmaz.”
MADDE 26- Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “son” ibaresi

ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “, her” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27- Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin başlığı “Proje ile sağlanan tesisin ve

makine ekipmanının mülkiyeti” şeklinde, birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesisin ve/veya makine ekip-
manın mülkiyetini, yerini ve amacını izleme süresi boyunca değiştiremez, kapasitesini azalta-
maz, başkalarına kiralayamaz. Bu amaçla, il müdürlüğü A iş planı için yılda en az bir kere ma-
kine ekipmanı, B iş planı için ise yılda en az iki kere yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa
bağlar.”

“(3) 8 inci madde kapsamındaki konularda gerçekleştirilen yatırımların, mücbir sebepler
dışında, projelerin amaçlarına uygun olarak A iş planı kapsamında iki, B iş planı kapsamında
ise üç yıllık izleme süresince faaliyetlerini sürdürmeleri şarttır. B iş planı kapsamında yapılan
yatırımlarda tesisin ve/veya makine ekipmanın, A iş planı kapsamında ise makine ekipmanın
mülkiyetinin, yerinin ve/veya amacının izleme süresi içerisinde değiştirildiğinin veya kiralan-
dığının il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanarak ge-
cikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.”

MADDE 28- Aynı Tebliğin ekinde bulunan Ek-4 ve Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiş-
tir.

MADDE 29- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/36)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

tarafından gerçekleştirilen, Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya
istinaden Rusya Federasyonu menşeli “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ürünü ithalatına
yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruş-
turması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4- (1) Başvuru konusu ürün, 7005.29 GTP’si altında yer alan “Diğerleri” eşya

tanımlı renksiz düzcamdır.
(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya

tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil et-
mez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi

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

Mevcut önlem
MADDE 6- (1) 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/35) uyarınca Rusya men-
şeli “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ithalinde CIF bedelin %8’i ve %10’u oranında
dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

29 Kasım 2022 – Sayı : 32028                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Gerekçe
MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 11/2/2022

tarihli ve 31747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) ile Rusya menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı
ve ilgili ürünün 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, uygulanan dampinge karşı kesin önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS
açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çer-
çevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 9- (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ih-

racatçısı, 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 Büyükelçiliği ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

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

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

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 10- (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 06530 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 resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine ve aşağıda yer alan 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 numa-
raları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”
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 11- (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

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

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 12- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

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

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

Meri önlemin uygulanması
MADDE 13- (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, meri önlem soruşturma so-

nuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14782 

—— • —— 
Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14780 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14775 

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

 
 14777 

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

 
 14778 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 ADET ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 3 adet Endüstriyel Elektrikli Kombi Fırın 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, 01/12/2022 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. 

Talep Takip No: * BSFS58DKMZ * 

 14763/1-1 
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DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM ONARIM VE REVİZYONLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE 1320 ADET SİLİNDİR  

GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/1286264 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2.  İhale Konusu Malın  

 Adı ve Miktarı : 1320 Adet Silindir Gömleği Temini 

3.  İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No:3 C Gar Altındağ-

ANKARA/TÜRKİYE  

4.  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5.  Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

12.12.2022 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6.  İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

8.  Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.    

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

tabi değildir. 

10. TCDD Taşımacılık A.Ş. 3-g Yönetmeliği “Madde 12 İhale İlan Süreleri ve Kuralları” 

hükmü gereğince ilan süresi Şirketimiz web sitesinde en az 10 gün yayımlanacaktır. 

   14680/1-1 
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CNC KONTROLLÜ ZEMİN ALTI TEKERLEK TORNA TEZGÂHI TEMİNİ VE 

KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/1294279 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi :  satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale Konusu Malın  

 Adı ve Miktarı : CNC Kontrollü Zemin Altı Tekerlek Torna Tezgâhı 

Temini ve Kurulumu İşi. 

3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C 

Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

22.12.2022 Perşembe günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sekreterliği 1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

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

tabi değildir. 

    14716/1-1 
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EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİNİN TOPTAN SATIŞI VE DAĞITIMI İŞİ 
YAPTIRILACAKTIR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1) Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmek ve Ekmek 

Çeşitlerinin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur. 

2) İşin tahmin edilen bedeli 199.659.450,00 TL,  geçici teminatı ise 5.989.783,50 TL’dir. 
3) İhale 14.12.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 
4) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Dairesi 

Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 
300,00 TL’ dir). 

5) İsteklilerin teklif mektuplarını 14.12.2022 Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar Adana 
Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında 
vermeleri gerekmektedir. 

6) İhaleye katılabilmek için; 
a. Kanuni ikametgahı olması 
b. Tebligat İçin Adres Beyanı, 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (Son 6 Aylık süreçte alınmış olması) 
1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından alınmış belge, 
3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 
d. İmza sirküleri vermesi, 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye 
sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir). 

g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi 
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h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri 
ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya 

yine asgari % 10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması ( Banka referans mektubu genel 
müdürlük teyitli olacaktır). 

i. 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı 
j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi) 
k. İş Araçları Taahhütnamesi 
l. Personel Taahhütnamesi 
m. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri 
n. Son 10 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri 
o. Dosya alındı makbuzu, 
ö. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 5.989.783,50 TL tutarındaki geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu. 
p. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu 
7) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile ) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur.   
 14801/1-1 

—— • —— 
YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/1275167 
1-) İDARENİN :  
a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13 
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr; gamze.kapci@euas.gov.tr 
2-) İHALE KONUSUNUN  : 
a) Niteliği  : Schroedahl Marka Resirkülasyon Vanalarında 

Kullanılmak Üzere 15 (On Beş) Kalem Yedek Parçanın 
Temini İşi 

b) Türü : Mal alımı 
c) Dosya No  : 2022 / 27 
d) Şartname Bedeli : 118,00 TL . 
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü  
f) İşin Süresi  : 150 (yüzelli) takvim günüdür. 
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3-) İHALENİN  :  
a )  Yapılacağı Yer  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü  
b )  Tarihi ve Saati  : 16.12.2022 Cuma günü – Saat 11.00’da 
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 TL bedelle aynı 
adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar 
Çarşı Şb. TR95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 
birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 16/12/2022 Cuma günü – Saat 11:00’a kadar 
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 
iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 
doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 
tamamen vermekte serbesttir. 

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

   14788/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığından: 
24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızın ; 
Güre Mahallesi 818 ada 2 parsel imar durumu aşağıdaki gibi düzeltilmiş olup ilan tarihi 

ve saati ise 09.12.2022 saat 14.00 olarak güncellenmiştir. 

S.No Mahallesi Niteliği Ada No 
Parsel 

No 
Yüzölçümü 

İmar 

Durumu 
Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 

(%3) 

1 
Güre 

Mahallesi 
Arsa 818 2 4.788,83m² 

Turizm 

Tesis  

Alanı 

40.116.028,91.TL 1.203.480,87.TL 

Güre Mahallesi 819 ada 1 parsel imar durumu aşağıdaki gibi düzeltilmiş, olup ilan tarihi 
ve saati ise 09.12.2022 saat 14.15 olarak güncellenmiştir. 

S.No Mahallesi Niteliği Ada No 
Parsel 

No 
Yüzölçümü 

İmar 

Durumu 
Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 

(%3) 

1 
Güre 

Mahallesi 
Arsa 819 1 9.214,36m² 

Turizm 

Tesis 

Alanı 

76.908.577,18.TL 2.307.257,32.TL 

 14786/1-1 
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MUHTELİF EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif el aletleri temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  
a)Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b)Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c)Telefon ve Faks Numarası 0372 259 47 67 – 0372 251 19 00 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği  ve Satın 
Alınabileceği Yer 

: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 
: 2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ 
Hizmetin 

 

a)Dosya No : 2221128 
b)IKN : 2022 / 1290446 
c)Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Muhtelif el aletleri - 129 kalem 
ç)Teslim Yeri / İşin 
Yapılacağı Yer 

: TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm Şube Müdürlüğü / Zonguldak 

d)İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 
teslim süreleri başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 
3-İhalenin   
a)Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b)Tarih ve saati : 14.12.2022 Çarşamba günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,   
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
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edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Firmalar teklifleri ile birlikte tanıtıcı katalog ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır.  
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 

verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması. 
12.1. Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
 14738/1-1 
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AKARYAKIT İSTASYONU, MARKET, RESTORAN VE KAFETERYA NİTELİKLİ 

TAŞINMAZIN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Manisa İli Salihli Belediye Başkanlığından: 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen Akaryakıt İstasyonu, Market, 

Restoran ve Kafeterya niteliklerini içerisinde barındıran taşınmazın, Belediye Meclisinin 

01/03/2022 tarih ve 2022/25 sayılı kararı ile ve Başkanlık Makamının 25/11/2022 tarihli İhale 

Onayına istinaden,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 

“Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi 15/12/2022 tarihi Perşembe  günü saat 

13:30’da Belediye Encümeni huzurunda 10 yıllığına (120 Ay) kiralama ihalesi yapılacaktır. 

Kiralama ihalesine katılacak taliplilerin “Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel 

makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 14/12/2022 tarihi 

Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri 

zorunludur. Kiralama ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile 

de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 

ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu 

gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir. 

2-İhaleye çıkarılan taşınmazın bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık muhammen kira 

bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir. 

S. 

N. 

TAŞINMAZ 

ADRESİ/ 

MAHALLE 

ADA/PARSEL/ 

KOORDİNAT 
VASFI 

AYLIK MUHAMMEN 

İHALE KİRA BEDELİ 

+%18 KDV (TL) 

%3 GEÇİCİ 

İHALE 

TEMİNATI(TL) 

01 
ZAFER 

MAHALLESİ 

3240 ADA 1 

PARSEL 

AKARYAKIT 

İSTASYONU-

MARKET-

RESTORAN-

KAFETERYA 

750.000,00 TL+%18 

KDV 

2.700.000,00 

TL. 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde; 

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan 

alınmış ikametgah İlmühaberi) 

3.1.2-Tebligat için adres beyanı. 

3.1.3-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi. 

3.1.4-Noter tasdikli imza beyannamesi. 

3.1.5-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin 

noter onaylı imza beyannamesi. 

3.1.6-Geçici İhale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak 

edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri 

süresiz banka teminat mektubu. 
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3.1.7-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu. 

3.1.8-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, 

Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi. 

3.1.9-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına 

dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge. 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde; 

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı. 

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi. 

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak 

edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri 

süresiz ve kesin banka teminat mektubu. 

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu. 

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına 

dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge. 

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, 

kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, 

komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekâlet eden kişiye ait Cumhuriyet 

Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi. 

3.3-Ortak girişim olması halinde; 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) 

maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir. 

4.1- Şartname bedeli; 

4.1.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca 

hazırlanan kira ihale şartnamesini, ihaleye katılacak olan talipliler, 10.000,00 (On Bin Türk 

Lirası) TL makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin 

edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir. 

Taliplilere ilanen duyurulur. 

 14739/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 08/12/2022 

Saati 14:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri https://esatış. 
Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 Muhtelif 1.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk  0 97621 2 2.450,00 
7.175.144

,00 
2 APACA SD. 2.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk  0 7.072 1 2.100,00 446,00 

3 
BÖLGEÖNÜ 

SD. 
2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk  0 40 1 2.300,00 2.760,00 

4 
BÖLGEÖNÜ 

SD. 
2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk  0 250 3 2.100,00 15.750,00 

5 GÖKÇESU SD. 2.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk  0 25 1 2.400,00 1.800,00 
6 Muhtelif 2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk  0 609.237 6 2.200,00 40.211,00 

7 
KİREMİTLİK 

SD. 
2.Sn. Karaçam Maden Direk  0 260.332 3 1.500,00 11.715,00 

8 GÖKÇESU SD. 2.Sn. Kayın Maden Direk  0 71.35 4 1.450,00 3.104,00 

9 
KİREMİTLİK 

SD. 
3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk  0 15 1 1.700,00 765,00 

10 
KİREMİTLİK 

SD. 
3.Sn.Kb.İn. Karaçam Tomruk  0 5 1 1.550,00 233,00 

11 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk  0 195.88 3 1.700,00 9.990,00 
12 GÖKÇESU SD. 3.Sn.Kb.İn. Göknar Tomruk  0 25 1 1.600,00 1.200,00 
13 GÖKÇESU SD. 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk  0 20 1 1.800,00 1.080,00 
14 GÖKÇESU SD. 3.Sn.Kb.İn. Kayın Tomruk  0 20 1 1.700,00 1.020,00 
15 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk  0 147 6 1.800,00 7.938,00 

16 
KİREMİTLİK 

SD. 
3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk  0 100 3 1.650,00 4.950,00 

17 
BÖLGEÖNÜ 

SD. 
3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk  0 90 1 2.100,00 5.670,00 

18 
BÖLGEÖNÜ 

SD. 
3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk  0 30 1 1.850,00 1.665,00 

19 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk  0 1079.753 11 1.800,00 58.306,00 
20 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk  0 139.375 2 1.700,00 7.108,00 
21 YALAKKUZ 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk  0 140 2 2.000,00 8.400,00 
22 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk  0 340 7 2.000,00 20.400,00 
23 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk  0 410 10 1.800,00 22.140,00 
24 Muhtelif 3.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk  0 189.613 2 1.900,00 10.808,00 

25 
BÖLGEÖNÜ 

SD. 
3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk  0 80 1 2.100,00 5.040,00 

26 APACA SD. 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk  0 448.003 1 1.900,00 25.536,00 

27 Muhtelif Karaçam Kağıtlık Odun (M3)  0 143.295 4 1.200,00 5.159,00 
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28 
BÖLGEÖNÜ 

SD. 
Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)  0 40 1 1.200,00 1.440,00 

29 Muhtelif Göknar Kağıtlık Odun (M3)  0 799.512 7 1.200,00 28.782,00 
30 Muhtelif Kayın Kağıtlık Odun (M3)  0 714.763 8 1.400,00 30.020,00 

31 Mengen RMP 
Meşe Yarma ve İnce Sanayi 

Odunu 
 0 441 2 900,00 11.907,00 

32 Kaynarca RMP 
Sapsız Meşe Yarma ve İnce 

Sanayi Odunu 
 0 48 1 620,00 893,00 

 TOPLAM   0 104545.185 99 55.670,00 7.521.38 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 99 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır.  

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'ı ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres: Beşler Mah. Sıtma Pınarı 
Telefon: 0(374) 356 1014 
Fax No: 0(374) 356 1100 
 14756/1-1 
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222 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 sayılı Kanun'la Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 30 uncu maddesi 

kapsamında 222 adet maden sahası ihale edilmek üzere, ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden 
itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, 
pafta- koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvuru belgeleri http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen 
tarihlerde ve 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi 
ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecektir. Posta veya diğer 
yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda istenen belgeler ihale şartnamesinde yer 
almakta olup, ihale Teklif Mektubu Zarfı ve İhale Teminatı Zarfı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, 
zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı 
Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel kişiler için ihale 
edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. 
Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin %20'sinden az 
olamaz. (Her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. Aksi halde teklif geçersiz kabul 
edilecektir.) 

5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhale teminat tutarı; Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı 

olarak verilen teklifin %20’sinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda 
yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili banka hesabına yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 ay süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep 
sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, güncel ihale şartname bedelini ve İşletme Ruhsat Taban Bedeli 
tutarındaki İhale İstek bedelini Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat 
Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Banko 
Önü Tahsilat ve "ATM" tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 

 14789/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/9/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/10/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/14/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/16/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/17/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/18/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/19/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/20/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14817/21/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14787/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14759/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14760/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14761/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14783/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14783/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14783/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14784/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14784/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14784/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Biricik Hayatlar Vakfı. 
VAKFEDENLER : Ömer Metin ÇİFTÇİOĞLU. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.11.2022 tarihinde kesinleşen 
02.09.2022 tarih ve E:2022/211, K:2022/286 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : İlk öğretim ve yüksek öğretim öğrencilerine burs vermek, yardıma 
muhtaç kimselere maddi, manevi her türlü yardımda bulunmak, ülkede eğitim, bilim, ilim, 
teknoloji, sanat, sağlık, kültür, spor gibi konuların gelişmesinde katkıda bulunmak, birlik, 
beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, gelişmeye, sorunların tespitine ve çözümüne katkı 
sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.000 TL (YüzellibinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Ömer Metin ÇİFTÇİOĞLU. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Tarih Kurumuna devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 14689/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : İmam Rıza Ocağı Vakfı. 
VAKFEDENLER : Ali Askar KOCA, İsmail AYDIN, Veysel DAL. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/11/2022 tarihinde kesinleşen, 04/11/2022 
tarihli ve E:2022/320, K:2022/511 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Çağdaş bir toplumda birlikteliği, sevgiyi ve dayanışmayı geliştirmek 
için dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin maddi imkanlardan yoksun öğrencilere her türlü 
eğitim, öğretim, barınma, staj, karşılıksız öğrenim bursu ve iş olanağı sağlamada toplumu 
birleştirici bir istikamette destek ve katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000TL.(YüzbinTürkLirası.) 
YÖNETİM KURULU: İsmail AYDIN, Veysel DAL, Ali Askar KOCA. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek, gayece aynı bir vakfa veya 
kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 14690/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kuşcalılar Vakfı 
VAKFEDENLER: Ali AYYILDIZ, Selver YILDIRIM, Adnan DİRİL, Ali DEMİR, 

Süleyman YILMAZ, İbrahim İLHAN, Salih YILDIRIM, Selahattin YILDIRIM, Jale İREN, 
İbrahim KARACA, Adem KARACA, Zafer Zeki KUYUMCU, Mehmet KUYUMCU, Hüseyin 
ŞAHİN, Ahmet DİRİL, İbrahim KESKİN, Cenap YILDIRIM, Burhan AY, İsmail KUYUMCU, 
Emircan KUYUMCU, Rıdvan KUYUMCU, Sami YILDIZ, Hayri ŞAHİN, Osman ŞAHİN, 
Mahmut DEMİR, Zekai KUYUMCU, Mehmet DEMİR, Şükrü GÜZEL, Hasan DİRİL, Mustafa 
KARACA, Harun KESKİN, Niyazi KUYUMCU, Mehmet İLHAN, Hüseyin KILIÇ, Gökhan 
YILDIRIM, Mehmet İLHAN, Hüseyin YILDIRIM, Mahmut KARACA, Murat İREN, Veysel 
İLHAN 

VAKFIN İKAMETGAHI: Samsun 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Terme 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.06.2022 tarihli ve E: 2021/361, K: 2022/252 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Samsun İli, Terme İlçesi, Kuşca Mahallesi (Köyü) nüfusuna kayıtlı 
olan ve daha önce kayıtlı iken farklı sebeplerden dolayı nüfusunu başka yerlere aldıran köy 
bireylerini korumak, desteklemek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Ali AYYILDIZ, Osman ŞAHİN, İsmail KUYUMCU, Salih 

YILDIRIM, Mahmut DEMİR, Mustafa KARACA, Niyazi KUYUMCU 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    14717/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
27.12.2021 tarihli ve 2549172 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, FMY Güven Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Murat HARMAN 
(Yardımcı Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 107664) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 19.10.2022 tarihli ve E.2022/339-
K.2022/2038 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 29.12.2021 tarihli 
ve 31704 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Murat HARMAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 
14.11.2022 tarihli ve 5012567 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 14711/1/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Sarıçam İlçesi, 472 ada, 13 parsel üzerindeki 1199001 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 2473 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ASM Yapı Denetim ve Ticaret 
Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Selma KARA YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 99642) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare 
Mahkemesinin 02.11.2022 tarihli ve E.2022/1699 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 
yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işleminin, ASM Yapı Denetim ve Ticaret Ltd. Şti. ile ilgili 
kısmı ve kuruluş ortağı olan Selma KARA YILDIZ hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin 
kısmının yürütülmesi 15.11.2022 tarihli ve 5030044 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  14711/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Ankara 7. İş Mahkemesinin 2018/201 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 

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

    14707/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 4. Tüketici Mahkemesinin 2019/297 Esas, 2020/80 Karar sayılı dosyasının 

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

    14708/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2002/20685 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

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

    14709/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Ankara 32. İcra Müdürlüğünün 2005/10116 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

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

    14710/1-1 

—— • —— 
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
23.11.2022 tarihli ve 32022 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi alımı ilanımızın 9. sırasında yer alan kadro için ilan metni aşağıdaki gibi yeniden 
düzenlenmiştir. 

BİRİM BÖLÜM ABD/ASD UNVAN ADET DERECE ŞARTLAR 

İCRA 
SANATLARI 
FAKÜLTESİ 

SES 
EĞİTİMİ 

OPERA VE 
POPÜLER 
MÜZİKLER 

DOÇENT 1 3 

Güzel Sanatlar temel alanı, 
Sahne Sanatları alanında 
doçentliğini almış olmak. 
Sahne Sanatları/ Opera 
Şarkıcılığı alanında çalışma 
yapmış olmak. 

İlan olunur. 14827/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

28.10.2022 tarih ve 31997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim 
Elemanı alımına ilişkin aşağıda belirtilen Öğretim Görevlisi ilanımız kamu yararı gözetilerek iptal 
edilmiştir. 

UNVAN DERECE 

FAKÜLTE/ 

REKTÖRLÜK/ 

MYO/YO 

BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/  

ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

ALES 

PUANI 

YABANCI 

DİL 

PUANI 

AÇIKLAMA 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
4 

HUKUK 

FAKÜLTESİ 

KAMU 

HUKUKU 

BÖLÜMÜ 

İNSAN HAKLARI 

ANABİLİM 

DALI 

70 50 

Hukuk Fakültesi 

Lisans mezunu 

olmak. Kamu 

Hukuku alanında 

doktora yapıyor 

olmak. 

İlgililere duyurulur. 14826/1-1 
—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

21.11.2022 tarih ve 32020 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan ilan 
metnindeki “İlan Edilen Pozisyonlara ait Bilgiler” başlığı altındaki “Aranan Şartlar” alt başlığı 
altındaki boyu 170 cm’den kısa olmamak satırının devamındaki “ve boy uzunluğunun cm 
cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan az/fazla olmamak” ibaresi 
kaldırılmıştır. Askerliğini yapmış olmak ibaresi ise askerlik ile ilişiği bulunmamak şeklinde 
düzeltilmiştir. 

 14762/1-1 
—— • —— 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemize Sözleşmeli Personel alınacağına dair 20.11.2022 tarihli ve 32019 sayılı 
Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve 
İstenilen Belgeler Başlığının 4. Maddesi aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

4- Lisans mezunları için, 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge; Ön lisans mezunları için, 
2022 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını 
gösteren belge ile başvurmaları gerekmektedir. 24 Kasım 2022 tarihinde 2022 KPSSP94 
(Ortaöğretim) sınav sonuçlarının açıklanması nedeniyle bu tarihten sonraki başvurularda 2022 
KPSSP94 puanı ile başvurular kabul edilecek olup, 2020 KPSSP94 puanı ile başvuru kabul 
edilmeyecektir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 14802/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet 

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 

Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre 

aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

1- Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi 

(online) yapılacaktır.  

2- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 

3- Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) 

başvuru sistemine kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Üyesi Personel Alımı 

İlanı için müracaat işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan 

numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” 

butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. 

4- Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, 

“İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir. 

5- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, 

farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk 

adaylara aittir. 

6- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve 

Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye, basılı dosya dizi pusulasına ve öğretim üyesi adayı 

özgeçmiş formu'na http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden 

ulaşılabilir. 

7- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve 

Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca elektronik 

ortama yüklenen dosyanın basılı nüshasını ilanımızın süresi içinde doçent ve profesör kadrolarına 

başvuracak adaylar şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi 

kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile ilgili birime dilekçe ile teslim etmeleri 

gerekmektedir. 
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B-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN TESLİM EDECEĞİ VE SİSTEME 

YÜKLEYECEĞİ BELGELER 

1- Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.) 

2- Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik 

bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir. 

3- Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim 

bilgilerenin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi 

(Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 

4- Yabancı Dil bilgisi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil 

belgesi) ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir.  Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik 

olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri ekleyecektir. 

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren liste. 

6- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme 

yüklenmelidir.)  

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan. 

C-GENEL AÇIKLAMALAR 

1- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

2- Adaylar sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru 

yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk 

kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

İLAN 

SIRA 

NO 

BİRİM BÖLÜM 
ABD/ASD/

PRG 
UNVAN DER. AD. NİTELİĞİ 

995 
Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Mühendisliği 

Çevre 

Bilimleri 
Profesör 1 1 

Çevre Mühendisliği alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak. İnorganik 

membranlar alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

996 
Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Mühendisliği 

Çevre 

Bilimleri 
Profesör 1 1 

Çevre Mühendisliği alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak. Dezenfeksiyon yan 

ürünleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

997 
Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Mühendisliği 

Çevre 

Teknolojisi 
Profesör 1 1 

Çevre Mühendisliği alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak. Arıtma çamurlarının 

dezentegrasyonu alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 14765/1-1 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından: 
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA SINAVLA STRATEJİ VE  

BÜTÇE UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR 
Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı 

yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 55 adet 
kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Sıra No Bölüm Adet 
1 İKTİSAT 15 
2 KAMU YÖNETİMİ 9 
3 MALİYE 9 
4 İŞLETME 7 
5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6 
6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3 
7 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 
8 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2 
9 HUKUK 1 
10 SOSYOLOJİ 1 
 TOPLAM 55 

1) Sınava Katılma Şartları: 
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru 

olma şartlarını haiz olması, 
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu 

Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, Sosyoloji, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden 
mezun olması (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları 
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında tarayarak müracaatları 
sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.), 

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz 
beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 ve daha sonra doğmuş olmak), 

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav 
tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en 
az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış 
olması gerekmektedir (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile 
başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.). 

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 01, 07, 
08 Ağustos 2021 veya 18, 24, 25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavlarına katılmış olup bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden; 
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İKTİSAT alanı için KPSSP14 veya P15 veya P16 
puan türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 300 aday 

KAMU YÖNETİMİ alanı için KPSSP29 veya P30 veya P31 
puan türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 180 aday 

MALİYE alanı için KPSSP19 veya P20 veya P21 
puan türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 180 aday 

İŞLETME alanı için KPSSP24 veya P25 veya P26 
puan türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 140 aday 

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER 

alanı için KPSSP34 veya P35 veya P36 
puan türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 120 aday 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

alanı için KPSSP1 veya P2 veya P3 puan 
türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday 

İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ 

alanı için KPSSP1 veya P2 veya P3 puan 
türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday 

ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

alanı için KPSSP1 veya P2 veya P3 puan 
türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday 

HUKUK alanı için KPSSP4 veya P5 veya P6 puan 
türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 20 aday 

SOSYOLOJİ alanı için KPSSP1 veya P2 veya P3 puan 
türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 20 aday 

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı 
puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı 
tespit edilen adayların listesi 22/12/2022 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden 
yayımlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile Başkanlığa yazılı olarak itiraz edebilirler. 

2) İstenen Belgeler: 
Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman 

Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve 
a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini (Adayların, söz konusu bölümlere denk 

sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF 
formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.), 

b) KPSS sonuç belgesini, 
c) YDS/e-YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası 

geçerliliği bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini (Yükseköğretim Kurumları 
Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı 
yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir.), 

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini (Düz yazı şeklinde yazılacaktır.), 
d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 cm ebadında vesikalık fotoğrafını, 
e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini 

(ön ve arka yüzü aynı sayfada olacak şekilde) tarayarak sisteme yüklemeleri ve 29/11/2022 
tarihinden itibaren 13/12/2022 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar başvurularını yapmaları 
gerekmektedir.  

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
3) Yazılı Sınav: 
Yazılı sınav 15/01/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava 

girecekleri adresler 06/01/2023 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden 
duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce 
sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. 
kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları 
gerekmektedir. 

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, 
Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 
Sorular adayların başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatını ve Strateji ve Bütçe 
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Başkanlığının görev alanını içeren konulardan oluşacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla 
sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer 
alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi ve %20 genel iktisat şeklinde olacaktır.  

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet 
adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı 
tarihten itibaren beş gün içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir 
dilekçe ile yazılı olarak itiraz edilebilir. 

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, 
belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) 
başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 

4) Sözlü Sınav: 
Sözlü sınav tarihi ve yeri www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü 

sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Sözlü sınav, adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp 
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirildiği bir sınav olacaktır.  

Sözlü sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak yapılır.  

5) Değerlendirme ve Atama: 
Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen 
uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı 
olmak şartıyla, ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, 
öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek sayıda yedek adayların 
isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.  

Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması 
nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim 
dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle 
doldurulabilir. 

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması 
yapılamayanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde 
bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre 
atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 
herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca 
adayların adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça 
belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.  

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış 
olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00/5209/5215/5240/5249 
Başkanlık Internet Sayfası : www.sbb.gov.tr  
Başkanlık Adresi  : Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA 
 14625/1-1 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:  
SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN ALIM İLANI 

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Sınavı Açan Kurum: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Görev Yeri: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca 
Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak 
üzere yazılı ve sözlü sınavla İngilizce dilinde 3 (üç) personel alınacaktır. 

II. SINAV TARİHİ VE YERİ  
Yazılı sınav 26/12/2022 tarihinde saat 10.00’da Anayasa Mahkemesi Başkanlığında 

yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir. 
III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  
A. GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri 

taşımak, 
b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf 

bulunmak, 
d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak. 
B. ÖZEL ŞARTLAR 
a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim–

Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt 
içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına 
(KPDS/YDS) katılarak en az (90) veya puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Puan 
eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanların, 
bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi 
itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen KPDS/YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye 
alınacaktır. 

c) Akıcı bir dile sahip olmak. 
IV. BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ  
a) Başvurular; 28/11/2022 tarihinde saat 13.30’da başlayacak, 9/12/2022 tarihinde saat: 

23.59'da sona erecektir.  
b) Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Anayasa Mahkemesi- Kariyer Kapısı Kamu 

İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- 
Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.  

c) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden 
başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla 
yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir. 
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V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 
• Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer 

nitelikte olacaktır.  
• Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. 

(Ardıl tercüme ve mülakat yapılacaktır.) 
VI. DEĞERLENDİRME 
a) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en 
yüksek puan alan ilk 3 (üç) aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.  

b) Başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 3 (üç) adaydan herhangi birinin, birkaçının 
veya hiçbirinin göreve başlamaması durumunda en yüksek puanı alan ve bu maddenin (a) 
bendinde belirtilen puan şartını sağlayan yedekler, puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla 
sırasıyla değerlendirmeye alınabilir. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
a) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları 

www.anayasa.gov.tr  adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. 
b) Yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonucunun ilan edildiği günden itibaren 3 (üç) iş 

günü içerisinde Anayasa Mahkemesi Personel Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle başvurmak 
suretiyle yapılır. Mütercim - Tercüman Alımı Sınav Komisyonu, yapılan itirazları değerlendirerek 
3 (üç) iş gününde karara bağlar ve ilgililere tebliğ eder. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında 
genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

d) Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış 
olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

VII. DİĞER HUSUSLAR: 
a) Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince 

hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim 
edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile 
birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel 
kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru 
sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

b) İstihdam edilecek mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine 
göre birinci derecedeki Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama 
aylıkları geçmemek üzere brüt 23.022,94 TL ile 32.615,05 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça 
tespit edilecektir. 

c) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu 
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

 14764/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
- Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi 
alınacaktır. 

- Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri (2018) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-
yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021-ogretim-
uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)’ne göre değerlendirilecektir. 

- Profesör kadrosu daimi statüdedir. 
- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 
- Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.  
- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil 

başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama 
yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil 
belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafından en son yayımlanan güncel eş 
değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki 
geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli 
toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.) 

Başvuruda istenilen belgeler 
- İlan başvuru evraklarına http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-

mudurlugu web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir. 
- Başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları menüsündeki “MEÜ. Akademik Ölçüt 

Tercih Beyan Belgesi”ni mutlaka doldurmaları gerekmektedir. 
- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası 

Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.  
- Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) 

fiziksel olarak da teslim edilmelidir. 
- İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. 

Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 
Başvuru Yeri ve Tarihi 
- Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurulması 

gerekmektedir. 
(Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.) 
- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın 

yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür. 
BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ 

29.11.2022 13.12.2022 (Mesai Bitimi) 
 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET NİTELİK 

22-169 
Tıp 

Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Çocuk 
Cerrahisi 

Profesör 1 1 
Doçentliğini Çocuk 
Cerrahisi alanında almış 
olmak. 

22-170 
Tıp 

Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 1 

Doçentliğini Acil Tıp 
alanında almış olmak. 

22-171 
Tıp 

Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Profesör 1 1 
Doçentliğini Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları alanında 
almış olmak. 

    14664/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet 

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 

Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

(İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

-İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. 

-Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. 

maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir. 

-Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı 

bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir. 

-Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda 
bulunacaklardır. 

S. No. Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvan Adet Derece Açıklamalar 

1 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Biyokimya Doçent 1 3 

Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanı 

almış olmak. Belgelendirmek şartıyla 

Yükseköğretim Kurumlarının tıbbi biyokimya 

laboratuvarlarında en az beş yıl deneyim 

sahibi olmak. 

2 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Çocuk Yoğun Bakım alanında doçent 

unvanı almış olmak. 

3 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Doçent 1 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

4 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları Doçent 1 1 

Göz Hastalıkları alanında doçent unvanı 

almış olmak. 

5 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 4 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizyoloji 

alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak. 

6 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Profesör 1 1 

Kadın Sağlığı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. Aile danışmanlığı 

sertifikasına sahip olmak. 

7 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Dr.Öğr.Üyesi 1 3 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 

yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. 

 14687/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı 
alınacaktır.  

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR 
A-Profesör kadroları için 
• Profesör kadroları daimi statüdür. 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan 
asgari koşullara haiz olmak. 

• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan 
başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi 
ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, 
yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu 
bilgileri içeren altı (5) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin 
CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 

Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 23 üncü, 24 üncü, 25 
inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim 
Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına 
İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
• Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama 

sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir. 
B-Doçent kadroları için 
• Doçent kadroları daimi statüdedir. 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan 
asgari koşullara haiz olmak. 

• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan 
başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi 
ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, 
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yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu 
bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin 
CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.  
• Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar. 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 

Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci 
ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim 
Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına 
İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
• Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama 

sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir. 
C-Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan 
asgari koşullara haiz olmak. 

• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan 
başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi 
ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, 
yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu 
bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin 
CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.  
• Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 

Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 
17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim 
Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına 
İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
• Başvurular Üniversitemizin ilgili Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir.  
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• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama 
sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir. 

D-Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Görevlisi kadroları için 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31’inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
• ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan (Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevliliği kadrosuna başvuru 
için alanında en az 80 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve 
nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 
Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 

• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun 
hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir.  

• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.  
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
• Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında: 

03.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.  

• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama 
sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir. 

Başvurularda İstenen Belgeler 
• Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve 

adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, 
• Özgeçmiş, 
• Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge, 
• Lisans diploması ve transkript (aslı veya aslı gibidir onaylı), 
• Tezli Yüksek lisans diploması / doktora diploması ve transkript belgesi (aslı veya aslı 

gibidir onaylı), 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası 

Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi, 
• Halen öğrenci olanlardan öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora), 
• İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf), 
• ALES sonuç belgesi (internet çıktısı), 
• YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç 

belgesi (internet çıktısı), 
• Adli sicil kaydının olmadığına dair belge, 
• Nüfus cüzdan fotokopisi, 
Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim 

ilanımız yayımlandıktan sonra https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili 
fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır. 
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Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 
• Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan 

başvurular dikkate alınmayacaktır.  
E-Öğretim Üyesi dışındaki Araştırma Görevlisi kadroları için 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50’inci maddesinin (d) fıkrası, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
• Başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak. 
• ALES’ten en az 70, 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. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve 
nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 
Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun 

hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.  
• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama 

sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir. 
Başvurularda İstenen Belgeler 
• Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve 

adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, 
• Özgeçmiş, 
• Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge, 
• Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, 
• Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, 
• Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası 

Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi, 
• Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora), 
• İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf), 
• ALES sonuç belgesi (internet çıktısı), 
• YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç 

belgesi (internet çıktısı), 
• Adli sicil kaydının olmadığına dair belge, 
• Nüfus cüzdan fotokopisi, 
Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim 

ilanımız yayımlandıktan sonra https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili 
fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır. 

Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 
• Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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SIRA FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KAD. 

DER. 
ADET 

İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ 
DOĞRULTUSUNDA 

ARANAN NİTELİKLER 

1. 
Edebiyat 
Fakültesi 

Felsefe 
Türk 

Felsefesi 

Tarihi 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Felsefe ve Din Bilimleri (İslam 

Felsefesi) alanında almış olmak. 13.-16. yüzyıllar 

arası İslam düşüncesinde metafizik, ahlak ve 

siyaset felsefesi konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

2. 
Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe 

İslam 

Felsefesi 
Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Felsefe Bilim alanında almış 

olmak. İslam felsefesinin yenilenme dönemiyle ve 

Fahreddin er-Razi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

3. 
Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji 
Uygulamalı 
Sosyoloji 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını sosyoloji alanında almış olmak. 

Müzik beğenilerinin sosyolojisi ve Türkiye'de müzik 

kültürü alanında sosyolojik çalışmalar yapmış 

olmak.  

4. 
Eğitim Bilimleri 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 
Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 
Danışmanlık 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Eğitim psikolojisi alanında almış 

olmak. Psikolojik sağlamlık, karakter güçleri, ölçek 

geliştirme, manevi yönelimli psikolojik danışma 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

5. 
Eğitim Bilimleri 

Fakültesi 

Matematik 

ve Fen 
Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 
Eğitimi 

Profesör 1 1 

Doktorasını ve Doçentlik unvanını Matematik 

Eğitimi alanında almış olmak. Lisans matematiğinin 

öğretiminde teknoloji kullanımı konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

6. İslami İlimler 

İslam 
Felsefesi ve 

Dinler Tarihi 
Bölümü 

Dinler Tarihi Profesör 1 1 

Ortodoks Hristiyan kiliseleri, kiliselerin kurumsal 

yapıları, faaliyetleri, yönetim süreçleri üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

7. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Matematik 

Analiz ve 

Fonksiyonlar 
Teorisi 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Matematik alanında almış 

olmak. Harmonik Analiz, Singular İntegral Teori, 

Riesz Dönüşümleri ve Uygulamaları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

8. 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Fizik 
Mühendisliği 

Fizik 
Mühendisliği 

Profesör 1 1 
Vakum ve nükleer madde ortamında standart ve 

egzotik hadronlar özellikle pentakuarklar ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

9. Turizm Fakültesi 
Turizm 

İşletmeciliği 
Turizm 

İşletmeciliği 
Profesör 1 1 

Yüksek lisans ve doktorasını Turizm işletmeciliği 

alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Turizm 

bilim alanında almış olmak. Turist davranışları 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

10. 
Edebiyat 

Fakültesi 

Batı Dilleri 

ve 
Edebiyatları 

İspanyol Dili 

ve Edebiyatı 
Doçent 3 1 

Doçentlik unvanını İspanyol Dili ve Edebiyatı 

alanında tamamlamış olmak. Modern edebiyat, 

modern şiir, çeviri alanında uzmanlaşmış olmak. 

11. 
Eğitim Bilimleri 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Hayat Boyu 
Öğrenme ve 

Yetişkin 
Eğitimi 

Doçent 2 1 

Doçentlik unvanını yetişkin eğitimi alanında almış 

olmak. Dönüşümcü liderlik ve araştırma ve öğretim 

öz-yeterliliği, insan kaynakları geliştirme, 

yükseköğretim, motivasyon kuramları ve yetişkin 

motivasyonu, kültür, eğitimde uluslararasılaşma ve 

nitel araştırmalar konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

12. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Makine 

Mühendisliği 
Doçent 2 1 

İçten yanmalı motorlarda hidrojen - metan yanması, 

hibrit taşıtlar ve nanopartikül katkılı soğutma 

sıvılarında ısı transferi üzerine uluslararası bilimsel 

dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak. 
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13. 
Sanat, Tasarım 

ve Mimarlık 
Fakültesi 

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 
Doçent 2 1 

Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema alanında 
yapmış olmak. Doçentlik unvanını İletişim 
Çalışmaları alanında almış olmak. Dijital oyunların 
ideolojisi ve dramaturjisi ile dijital iletişim üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. Animasyon dersleri 
vermiş olmak. 

14. 
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi 
İktisat İktisat Teorisi Doçent 3 1 

Doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış 
olmak. Enerji ekonomisi, petrol fiyatları ve cari açık 
konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders 
verme yeterliliğine sahip olmak. 

15. 
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi 
Uluslararası 

İlişkiler 
Siyasi Tarih Doçent 3 1 

Fransa ve Hindistan siyasi tarihi üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine 
sahip olmak. 

16. 
Edebiyat 
Fakültesi 

Felsefe 
Felsefe 
Tarihi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Modern Felsefe, Alman İdealizmi ile modern 
felsefede mantık ve metafizik ilişkisi üzerine 
çalışmış olmak ve bu alanlarla ilgili yayınları 
bulunmak. 

17. 
Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 
Klinik 

Psikoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 
Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak. 
Klinik psikoloji alanında teknoloji kullanımı üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

18. 
Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji 
Genel 

Sosyoloji ve 
Metodoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 
Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Bilgi, 
bilim sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

19. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 
İş ve Sosyal 

Güvenlik 
Hukuku 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk 
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. 
Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku alanlarının her birinden Türkçe ve 
yabancı dilde çalışmalar yapmış olmak. 

20. 
İslami İlimler 

Fakültesi 

İslam Tarı̇hı̇ 
ve İslamı̇ 

Türk 
Edebı̇yatı 

Siyer-i Nebi 
ve İslam 

Tarihi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 
Osmanlı tarihi ve kurumları ile Osmanlı’da kadın 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

21. 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Donanımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Doktorasının bilgisayar mühendisliği alanında 
yapmış olmak, İnsan bilgisayar etkileşimi alanında 
çalışmaları olmak, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak. 

22. 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Hidrolik 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 

İklim değişikliğinin yağış türleri üzerine etkileri, 
yağış türlerini ayıran kritik sıcaklıkların belirlenmesi 
ve kaos teorisinin meteorolojik değişkenlere 
uygulanması konularında yayınlanmış çalışmaları 
bulunmak. 

23. 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
İstatistik 

İstatistik 
Teorisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Yüksek lisans ve doktorasını İstatistik alanında 
yapmış olmak. Genelleştirilmiş olasılık dağılımları 
ve genelleştirilmiş doğrusal modeller üzerine 
çalışmaları ve uluslararası bilimsel dergilerde 
yayınlanmış makaleleri bulunmak. 

24. 
Sanat, Tasarım 

ve Mimarlık 
Fakültesi 

Sahne 
Sanatları 
Bölümü 

Drama 
Yazarlığı ve 
Dramaturji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Türk Dili Edebiyatı ve Modern Tiyatro alanında 
anlatı, anlatı bilim, yapı söküm, mit ve masal 
konularında çalışmalar yapmış olmak. Özgün tiyatro 
eseri yayımlamış olmak. 

25. 
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 
Bilimi ve 
Kamu 

Yönetimi 

Karşılaştırmalı 
Siyaset 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Karşılaştırmalı siyaset ve siyasi tarih alanında 
çalışmaları olmak. Dini azınlıklar konusunda 
karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak. İngilizce 
ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

26. 
İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri 
Bölümü 

Kıraat İlmi 
Anabilim Dalı 

Öğr. 
Gör. 

4 1 

Temel İslam Bilimleri alanında kıraatle ilgili bir 
konuda yüksek lisans yapmış olmak, Kur’an-ı Kerim 
tilavetinde ulusal veya uluslararası yarışmalarda 
derece almış olmak. Lisans düzeyinde en az beş yıl 
ders sunum tecrübesine sahip olmak 

27. 
Sanat Tasarım 

ve Mimarlık 
Fakültesi 

Sahne 
Sanatları 
Bölümü 

Tiyatro 
Anasanat 

Dalı 

Öğr. 
Gör. 

6 1 

Lisans ve Tezli yüksek lisans eğitimini Tiyatro 
programında tamamlamış olmak. Belgelendirmek 
kaydıyla Yükseköğretim kurumlarının Sahne 
Sanatları bölümlerinde en az dört yıl çalışmış 
olmak. 

28. 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Bölümü 

Yabancı 
Diller 

Anabilim Dalı 
(İngilizce) 

Öğr. 
Gör. 

3 1 

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İngiliz 
Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. İngilizce dil öğretimi alanında yükseköğretim 
kurumlarında en az 3 yıl ders verme tecrübesine 
sahip olmak. 

29. 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Bölümü 

Yabancı 
Diller 

Anabilim Dalı 
(Almanca) 

Öğr. 
Gör. 

4 1 

Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı 
veya Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans 
mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

30. 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Bölümü 

Yabancı 
Diller 

Anabilim Dalı 
(Arapça) 

Öğr. 
Gör. 

6 1 
Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Arapça dil puanı 
85 ve üzeri olmak. 

31. 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Bölümü 

Yabancı 
Diller 

Anabilim Dalı 
(Arapça) 

Öğr. 
Gör. 

6 1 
Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve Belagatı 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Arapça 
dil puanı 85 ve üstü olmak. 

32. 
Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji 
Bölümü 

Toplumsal 
Yapı ve 
Değişme 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Sosyoloji Bölümünden mezun olmak. Sosyoloji 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı 
alanda doktora yapıyor olmak. 

33. 
Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Yeni Türk 
Dili 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Yeni Türk Dili alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.  

34. 
Eğitim Bilimleri 

Fakültesi 
Özel Eğitim 

Bölümü 

Zihin 
Engelliler 

Eğitimi 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Herhangi bir Özel Eğitim alanında doktora yapıyor 
olmak 

35. 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Bilimleri 

Araştırma 
Görevlisi 

4 1 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu 
olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

36. 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Endüstri 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

4 1 
Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak 
ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

37. 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sağlık 

Yönetimi 
Sağlık 

Yönetimi 
Araştırma 
Görevlisi 

4 1 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği ya da Sağlık Yönetimi 
lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan birinde tezli 
yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. 

38. 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sosyal 
Hizmet 

Sosyal 
Hizmet 

Araştırma 
Görevlisi 

4 1 
Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak. 
Sosyal Bilimler alanında bir tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

39. 
Sanat Tasarım 

ve Mimarlık 
Fakültesi 

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Görsel İletişim Tasarımı ya da Grafik Tasarımı 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

40. 
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 
Bilimi ve 
Kamu 

Yönetimi 

Mahalli 
İdareler ve 
Şehircilik 

Araştırma 
Görevlisi 

5 1 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans mezunu 
olmak ve kamu yönetiminde yüksek lisans yapıyor 
olmak  

 14740/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 
gerekmektedir.  

1- Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. 
maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri 
ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru 
dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 
6 adet dijital dosyayı (5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında)  teslim etmeleri gerekir.  

2- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma 
ve yayınlarını kapsayan 4 adet dijital dosyayı   (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında) teslim 
etmeleri gerekir.  

3- Profesör ve Doçent adaylarının;  fiziksel ek olarak Üniversitemiz Kalite 
Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari 
Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu (0023) , Öğretim Üyesi 
Bilgi Formunu (0034) ve ilanda belirtilen ek koşullara bağlı olarak Akademik Yükseltme ve 
Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullara Uygunluk Beyan Formunu  (0109) bilgisayar 
ortamında 1 adet doldurarak dilekçe ekinde,  Özgeçmiş ve Yayın listesi, Doçentlik Belgesi 
(Doçent adaylarda onaylı), imzalı puanlama listesini teslim etmeleri  gerekmektedir. 

4- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet  
dijital ortamda dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD) ; tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya 
uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına Doçentler başvuramazlar.  

5- Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 
Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde  (belirlenen koşulları yerine getirmeleri 
gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi 
(KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Doktor Öğretim Üyesi adayları için 2022/31 no’lu,  
Profesör ve Doçent adayları için 2015/274  no’lu Yönerge geçerlidir. Ayrıca başvuracak adayların 
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre 
puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları 
gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve 
doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)  

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi 
birden fazla kadroya müracaat edemez. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 
başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 (*)     Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.  
(**)   Adayların Tıp Fakültesi için eğitici eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir. 
(***) Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünde ders vermek üzere, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 85 (seksenbeş) puan almış olması 
gerekmektedir. 

NOT: Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 Salı günü mesai bitimidir. 
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İLAN 
NO 

ADET UNVAN BİRİM ABD/PROGRAM AÇIKLAMA 

2022/84 1 Profesör 
Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesi 

Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi 

Hukuk Felsefesi akımlarına dair 
karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak. 

2022/85 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk  

2022/86 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesi 

Bilişim ve Teknoloji 
Hukuku 

Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında 
çalışmaları olmak 

2022/87 1 Doçent 
Bafra İşletme 
Fakültesi 

Sigortacılık ve 
Aktüerya Bilimleri 

Doçentlik unvanını Maliye alanında almış 
olup, sosyal politikalar ve sosyal güvenlik 
sistemi alanında çalışmalar yapmış olmak 

2022/88 1 Doçent 
Bafra Meslek 
Yüksekokulu 

Organik Tarım 

Doçentlik unvanını Tarla Bitkileri 
Yetiştirme ve Islahı alanında almış olup, 
organik tarım alanında çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/89 1 Profesör 
Devlet 
Konservatuvarı 

Piyano, Arp ve Gitar 
Klasik Gitar ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/90 1 Profesör Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi 
Temel Eğitim-Fen Eğitiminde kavramsal 
değişim teorileri ve bilgi yapıları 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

2022/91 1 Doçent Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 
Doçentlik unvanını Güzel Sanatlar - 
Resim alanında almış olmak. 

2022/92 1 Doçent Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi 
Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 
olmak ve çevre eğitimi alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/93 1 Doçent Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi  

2022/94 1 Doçent Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi 

Doçentlik unvanını Temel Eğitim - 
Matematik Eğitimi alanında almış olup, 
uzamsal beceriler konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/95 1 Doçent Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi 
Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olup, 
kültürel miras konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/96 1 Doçent Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olup, 
işbirlikli öğrenme konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/97 1 Doçent Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi  
Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olup, 
derlem dilbilim üzerine çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/98 1 Profesör Fen Fakültesi Genel Biyoloji 
Hayvan fizyolojisi ve böcek ekofizyolojisi 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

2022/99 1 Doçent Fen Fakültesi Genel Biyoloji 
Antioksidan ve kanserojen maddelerin 
doku yapısı üzerine etkileri ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/100 1 Doçent Fen Fakültesi 
Yüksek Enerji ve 
Plazma Fiziği 

Doçentlik unvanını fizik bilim alanında 
almış olup, egzotik hadronlar hakkında 
çalışmalar yapmış olmak. 
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2022/101 1 Doçent Fen Fakültesi 
İstatiksel Bilgi 
Sistemleri 

Beta regresyon modelleri üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/102 1 Doçent Fen Fakültesi Risk Analizi 
Yüksek boyutsal verilerde robust 
yöntemler üzerine çalışmaları olmak 

2022/103 1 Doçent Fen Fakültesi Geometri 
Diferansiyel geometride robot yörünge 
planlamaları üzerine çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/104 1 Doçent Fen Fakültesi Geometri 
Yüzey aileleri ve ikinci tip serbest elastik 
eğriler konusunda çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/105 1 Doçent Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik 
Örnekleme teorisi ve fark operatörleri ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak 

2022/106 1 Doçent 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisadi Gelişme ve 
Uluslararası İktisat 

 

2022/107 1 Doçent 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat Politikası  

2022/108 1 Doçent 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Lojistik ve Tedarik 
Zinciri Yönetimi 

 

2022/109 1 Doçent 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Üretim Yönetimi ve 
Pazarlama 

 

2022/110 1 Profesör İlahiyat Fakültesi Tefsir 
Kur'an'ın kavramsal yönüne dair 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/111 1 Doçent 
İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Klasik Arkeoloji 
Roma Numismatiği konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/112 1 Doçent 
İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Genel Türk Tarihi 
Osmanlı hâkimiyetinde Balkan tarihi 
konularında çalışmalar yapmış olmak 

2022/113 1 Dr.Öğr.Üyesi 
İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Klasik Arkeoloji 
Mikroarkeoloji alanında doktora yapmış 
olup, Mikromorfoloji alanında çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/114 1 Doçent Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
Doçentlik unvanını İç Mimarlık veya 
Mimarlık alanlarından almış olmak 

2022/115 1 Profesör 
Mühendislik 
Fakültesi 

Arazi Yönetimi 

Doçentlik unvanını Harita Mühendisliği 
alanında almış olup, arazi yönetimi ve 
coğrafi bilgi sistemleri konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/116 1 Profesör 
Mühendislik 
Fakültesi 

Kartografya 
Doçentlik unvanını Harita Mühendisliği 
alanında almış olmak ve ilgili Anabilim 
Dalında çalışmaları bulunmak. 

2022/117 1 Doçent 
Mühendislik 
Fakültesi 

Yöneylem Araştırma 
Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği 
alanında almış olup, cevap yüzeyi metodu 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

2022/118 1 Doçent 
Mühendislik 
Fakültesi 

Gıda Teknolojisi 

Doçentlik unvanını Gıda Bilimleri ve 
Mühendisliği alanında almış olup, primitif 
buğdayların ve ürünlerinin fenolik 
kompozisyonu üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 
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2022/119 1 Doçent 
Mühendislik 
Fakültesi 

Geoteknik 

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği 
bilim alanında almış olup, şişen zeminler 
ve şev stabilitesi üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/120 1 Doçent 
Mühendislik 
Fakültesi 

Termodinamik ve 
Enerji Teknolojisi 

Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği 
alanında almış olup, hidrojen yakıt pili ve 
akış pili teknolojileri alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/121 1 Profesör 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Diyetetik 
Doktora ve Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak 

2022/122 1 Doçent 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği 

Doktora ve Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak 

2022/123 1 Doçent 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Toplum Beslenmesi 
Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik 
alanında almış olmak  

2022/124 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji 
Odyoloji veya Odyoloji ve Konuşma 
Bozuklukları alanında  doktora yapmış 
olmak 

2022/125 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 
Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış 
olmak 

2022/126 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme Bilimleri 
Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 
yapmış olmak 

2022/127 1 Doçent 
Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

Diş Protez Teknolojisi 

Diş Hekimliğinde metal altyapı üretiminde 
kullanılan bilgisayar destekli üretim 
sistemleri hakkında çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/128 1 Profesör Tıp Fakültesi 
Beyin ve Sinir Cerrahisi 
(*)  

 

2022/129 1 Profesör Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları (*)  

2022/130 1 Profesör Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 
Hastalıkları (***) 

 

2022/131 1 Profesör Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tedavi ve 
Rehabilitasyon (**) (***) 

 

2022/132 1 Profesör Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (*) 
Gastrointestinal motilite konusunda 
deneyimli olmak 

2022/133 1 Profesör Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya (*) Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak 

2022/134 1 Doçent Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi (**)  

2022/135 1 Doçent Tıp Fakültesi Genel Cerrahi (**) 
Laparoskopik Kolorektal Kanser Cerrahisi 
konusunda deneyimli olmak 

2022/136 1 Doçent Tıp Fakültesi Genel Cerrahi (**) 
Obezite Cerrahisi ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/137 1 Doçent Tıp Fakültesi 
Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları 
(**) 

 

2022/138 1 Doçent Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
(**) (***) 
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2022/139 1 Doçent Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları (**) 
Polisomnografi ve uyku bozuklukları 
sertifikası sahibi olmak 

2022/140 1 Doçent Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Eğitim Becerileri Kursu Sertifikası sahibi 
olmak 

2022/141 1 Doçent Tıp Fakültesi Kardiyoloji (**) 
Aritmi ve Elektrofizyoloji konusunda 
deneyimli olmak 

2022/142 1 Doçent Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu klinik 
tecrübesi olmak 

2022/143 1 Doçent Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon (**) 

 

2022/144 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji (**)  

2022/145 1 Doçent Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 
Turizm pazarlaması konusunda çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/146 1 Profesör 
Veteriner 
Fakültesi 

Veterinerlik İç 
Hastalıkları 

 

2022/147 1 Profesör 
Veteriner 
Fakültesi 

Veterinerlik Farmakoloji 
ve Toksikoloji 

 

2022/148 1 Profesör 
Veteriner 
Fakültesi 

Veteriner Hekimliği 
Tarihi ve Deontoloji 

 

2022/149 1 Profesör 
Veteriner 
Fakültesi 

Hayvan Besleme ve 
Beslenme Hastalıkları 

 

2022/150 1 Doçent 
Veteriner 
Fakültesi 

Veterinerlik Histoloji ve 
Embriyoloji 

 

2022/151 1 Doçent 
Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi 
Yüzme antrenörlük belgesine sahip olup, 
çoklu zekâ konusunda çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/152 1 Doçent 
Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor 
2. Kademe kayak antrenörlük belgesine 
sahip olup, sporcularda leptin konusunda 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/153 1 Doçent 
Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor 
Pilates eğitmenlik belgesine sahip olup, 
sporcu beslenmesi konusunda çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/154 1 Doçent 
Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi 

Rekreasyon 
Kuvvet ve denge konularında çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/155 1 Doçent 
Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi 

Spor Yöneticiliği Şike konusunda çalışma yapmış olmak 

2022/156 1 Doçent 
Yeşilyurt Demir 
Çelik Meslek 
Yüksekokulu 

Otomotiv Teknolojisi 
Doçentlik unvanını Enerji Sistemleri 
Mühendisliği alanında almış olmak 

2022/157 1 Profesör Ziraat Fakültesi 
Meyve Yetiştirme ve 
Islahı 

Yumuşak çekirdekli meyvelerde anaç-
kalem ilişkileri konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/158 1 Dr.Öğr.Üyesi Ziraat Fakültesi 
Bağ Yetiştirme ve 
Islahı 

Doktorasını bağ yetiştirme ve ıslahı 
alanında yapmış olup, v. labrusca 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

 14741/1-1 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 
  14691/1-1 
  

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 
 14724/1-1 
  

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 
 14725/1-1 
 
  

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14742/1-1 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14743/1-1 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14744/1-1 
  

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 

 



29 Kasım 2022 – Sayı : 32028 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 
 
 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2022 – Sayı : 32028

Sayfa

1

12

14

15

25

37

40

59

65

67

81

191

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık

Merkezleri Yönetmeliği

–– Bingöl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2022/29)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2022/30)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/36)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2022 Tarihli ve 2017/35282 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 6. ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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