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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Emlak Uzmanı ve Uzman Yardımcıla-

rının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki,
hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatında

istihdam edilecek Milli Emlak Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
125 inci maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ek 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Birim: Milli Emlak Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının görev yaptıkları Bakanlık

taşra teşkilatındaki birimleri,
ç) Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,
d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

T.C.
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Şubat 2020
SALI

Sayı : 31036



e) Sınav hazırlık komisyonu: Milli Emlak Uzman Yardımcıları için düzenlenecek ya-
rışma sınavı ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu,

f) Sınav kurulu: Milli Emlak Uzman Yardımcılığı istihdamına yönelik çalışmaları yapan
kurulu,

g) Uzman: Milli Emlak Uzmanını,
ğ) Uzman Yardımcısı: Milli Emlak Uzman Yardımcısını,
h) Yarışma sınavı: Milli Emlak Uzman Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve söz-

lü sınavı, 
ı) Yeterlik sınavı: Milli Emlak Uzmanlığı yeterlik sınavını,
i) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı,

kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında
sınav kurulu tarafından yazılı ve sözlü şeklinde iki aşamalı olarak yapılır. 

(2) Yarışma sınavı; kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçla-
rına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas alınarak, giriş sınavına çağrılacak aday
sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak üzere katılacak adaylar
belirlenmek suretiyle yapılır. 

Yarışma sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece

ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan
sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel
ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli,
tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son
tarihten en az otuz gün önce, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet
sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilân edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sa-
yısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen

genel şartlara sahip olmak,
b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi-
len yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve
eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tara-
fından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak,
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c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı
duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak,

gerekir.
Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 8 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına başvuru Bakanlık internet say-

fasından temin edilerek doldurulacak adayın fotoğrafı, nüfus bilgileri, KPSS puanı, yüksek-
öğrenimini bitirdiğine dair belge ve özgeçmişinin de bulunduğu başvuru formuyla elektronik
ortamda yapılır.

(2) Başvuru formunda yer alan belge ve bilgilerin teyidi ilgili kurum ve kuruluşlardan
Bakanlıkça yapılır.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 9 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya
hak kazananları Bakanlık internet sayfasında ilan eder.

(2) Yarışma sınavının yazılı bölümünün Bakanlıkça yapılması halinde, yarışma sınavına
girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik
bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün
içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş
gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne
kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alan-
lardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep
edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakan-
lığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri
talepleri halinde, kendilerine iade edilir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konular arasından yapılır:
a) İktisat Grubu;
1) Mikro iktisat.
2) Makro iktisat.
b) Maliye Grubu;
1) Kamu maliyesi.
2) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu;
1) Anayasa hukuku.
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku).
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı.
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler).
5) Ticaret hukuku (Başlangıç).
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
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ç) Muhasebe Grubu;
1) Genel muhasebe.
(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen

öğrenim mezunları için sınav konuları, Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatı ile birinci
fıkrada belirlenen sınav konuları dikkate alınarak oluşturulur.

(3) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi
durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(4) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye
esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolo-
jileri Genel Müdürlüğüne veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
da yaptırılabilir.

(2) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sı-
nava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(3) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları,  sınav kurulunun
belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda
belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu kurula sunulur. Yazılı sınav so-
ruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından
imzalanır.

(4) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(5) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilme-
sinde gizliliğe riayet edilir.

(6) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanlığı tarafından bu iş
için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(7) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-
ğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine ko-
nularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(8) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da
imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; sınav kurulu,

sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu
kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu,
kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu baş-
kanına teslim edilir. Sınav kurulu başkanınca, cevap kâğıtlarında adayların adının yazılı bu-
lunduğu kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme no-
tunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

(2) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği
günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın merkez hizmet binasındaki ilân tahtasında asıl-
mak ve Bakanlığın internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tari-
hinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav
kurulunca on beş gün içinde sonuçlandırılır.
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(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı
sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı
duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son
sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(2) Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentle-

rinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden ver-
dikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre başarı

puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet
alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda
yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan baş-
lanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir.  Alınacak uzman yar-
dımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

(2) Sınav Kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman
yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tara-
fından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın merkez hizmet binasının ilân tahtası ile
internet sayfasında duyurulur. Yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 15 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,
sınav neticesinin yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde Ba-

kanlık Personel Genel Müdürlüğüne teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 9 uncu maddenin dör-

düncü fıkrasına göre işlem yapılır.
Uzman yardımcılığına atama
MADDE 16 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar ken-

dilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Ba-
kanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atanır.
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(2) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi
bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç
iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri
MADDE 17 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, Bakan onayı ile en az biri Personel Genel

Müdürlüğünden ve en az biri Milli Emlak Genel Müdürlüğünden olmak üzere bir başkan ve
dört üyeden teşekkül eder. 

(2) Sınav hazırlık komisyonu; yarışma sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma
sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder.
Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren
on gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

Sınav kurulu
MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardım-

cısının veya görevlendireceği en az Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde bi-
rinin başkanlığında Daire Başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile en az bir Çevre ve Şe-
hircilik Uzmanından, Başkan dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı vasıfları haiz
beş kişi yedek üye olarak belirlenir. İhtiyaç halinde, üniversite öğretim üyeleri arasından en
fazla iki kişi, sınav kurulunda asıl üye olarak görevlendirilebilir. 

(2) Sınav kurulunun asıl ve yedek üyeleri Bakan tarafından belirlenir.
(3) Sınav kurulu kararlarını oyçokluğu ile alır, oylamada çekimser oy kullanılamaz.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 19 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak.
c) Yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını yapmak.
Sekreterya hizmetleri
MADDE 20 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, sınav kurulu ile uzmanlık yeterlik sınav

komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığının Süresi, Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığının süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın

gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı
sıra;

a) Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usûl ve esasları hakkında bilgi ve
tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygu-
lanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,
ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,
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d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
e) Bakanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, milli ve milletlerarası konferans, seminer

ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
(3) Yetiştirilme döneminde Milli Emlak Uzman Yardımcıları;
a) Mesleğe girmelerini müteakip Genel Müdürlük tarafından düzenlenen mesleki temel

eğitime tabi tutulur.
b) Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra Milli Emlak birimlerinde görev-

lendirilir. Yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla Milli Emlak birimleri arasında yer değişikliği
yapılır.

(4) Milli Emlak Uzman Yardımcılarının yetiştirilme dönemine ilişkin üçüncü fıkrada
belirtilen hususlardaki koordinasyon Personel Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

Mesleki temel eğitim
MADDE 22 – (1) Milli Emlak Uzman Yardımcıları, mesleğe girmelerini müteakip bir

yıl içerisinde bir aydan az üç aydan çok olmayacak şekilde Genel Müdürlük tarafından düzen-
lenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.

(2) Mesleki temel eğitim, konusunda uzman Bakanlık personeli ile gerektiğinde üni-
versite öğretim üyeleri ve diğer kamu idarelerinden temin edilecek eğiticiler vasıtasıyla yürü-
tülür.

(3) Mesleki temel eğitim konuları ile sınavlar ve buna ilişkin diğer hususlar Milli Emlak
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girecek yönerge
ile belirlenir.

Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 23 – (1) Milli Emlak Uzman Yardımcıları, aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye
hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, sınava girecek uzman yardımcısının bulunması halinde, Mayıs ve
Kasım aylarında yapılır.

Yeterlik sınavı ve konuları 
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı aşağıdaki konulardan yazılı ve sözlü olarak yapılır:
a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

Bakanlığa ilişkin hükümleri.
b) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
c) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi

ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
ç) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi

ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun.

d) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişi ve eşya
hukuku hükümleri.

e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
f) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu.
g) 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu.
ğ) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.
h) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu.
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ı) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
i) İdare hukukunun temel esasları.
j) 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazla-

rının İdaresi Hakkında Yönetmelik.
(2) Sınavda, ilanda yer verilmek şartıyla birinci fıkrada belirtilen konulara ilişkin alt

mevzuat düzenlemelerine de yer verilebilir.
(3) Yazılı ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir

ve bu sınavlardan başarılı sayılmak için her birinden alınan puanın 70’ten düşük olmaması ge-
rekir. Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yeterlik sınavı başarı sırasını oluş-
turur. 

(4) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
Yeterlik sınav komisyonu, görevleri ve değerlendirme
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınav komisyonu, atamaya yetkili amirin uygun göreceği

Bakan Yardımcısı veya görevlendireceği en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin baş-
kanlığında, Daire Başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile en az bir Çevre ve Şehircilik
Uzmanından olmak üzere,  başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler
arasından üç kişi daha yeterlik sınav komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi ha-
linde birden fazla yeterlik sınav komisyonu kurulabilir.

(2) Yeterlik sınav komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların de-
ğerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması
ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir. 

(3) Yeterlik sınav komisyonu, kararlarını oyçokluğu ile alır, oylamada çekimser oy kul-
lanılamaz.

Ek sınav hakkı ve başarısızlık hali
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde sınavda başarılı ola-

mayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını
kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı göstere-
meyen veya sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı
kadrolara atanır.

Uzmanlığa atanma
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Uzman kadrolarına atanırlar. 
Uzmanlık kıdemi
MADDE 28 – (1) Uzmanlığa aynı tarihte atananların kıdemleri, yeterlik sınavı başarı

notuna göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Uzman yardımcıları bağlı oldukları amirin gözetiminde;
a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,
b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile

araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekle,
c) Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekle,
ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,
d) Amirleri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle, 
görevli ve sorumludurlar.
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Uzmanların görev ve sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Uzmanlar bağlı oldukları amire bağlı olarak;
a) Mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlıkça yürütülen

çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje

üretmek ve geliştirmekle,
c) Meslekî mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili ça-

lışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini
bildirmekle,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek,
gerekli görülen hâllerde mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda
bulunmak ve Bakanlık içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmakla,

d) Meslekî konularda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli dokümanı toplamak
ve bu konularda gereken çalışma ve incelemelerde bulunmakla,

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,
f) Verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmakla,
görevli ve sorumludurlar.
Yurt dışında eğitim
MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 ta-

rihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla
Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına
gönderilebilirler.

Görev yerlerinin belirlenmesi
MADDE 32 – (1) Uzman ve Uzman Yardımcıları Milli Emlak birimlerinde görevlen-

dirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 657 sayılı Kanun ve

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 34 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki

görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve
gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabi-
lirler.

Mevcut uzman ve uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkta görev

yapmakta olan uzman yardımcılarının yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, 2/7/2018 ta-
rihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin geçici 1 inci maddesinin on sekizinci fıkrası gereğince bu Yönetmelik hükümlerine
göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/11/1980 tarihli ve 17154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “kültür
veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ba-
kanlığın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı ve kültür veya turizm yatı-
rımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek sağlamak,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“v) Bakanlığın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı ve kültür veya
turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için sağlanacak desteğe ilişkin giderler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.  

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“(1) Üniversitenin lisans programları için normal öğrenim süresi yabancı dil hazırlık
programı hariç dört yıl, ön lisans programları için ise iki yıldır. Hazırlık normal öğrenim süresi
bir yıldır. Azami öğrenim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi hariç, kayıtlı olunan prog-
rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, öğrencinin her yarıyıl için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programları için dört yıl, lisans programları için
yedi yıldır. Azami öğrenim süresi sonunda; sınav hakları ve devam şartları, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümleri kapsamında uygulanır. Bu durumdaki öğrenciler ders
ve sınavlara katılabilirler; ancak, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar. Zorunlu
yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır ve bu sürede başarılı olamayan öğrencinin
kaydı silinir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca gözetim listesine alınan

öğrenciler hariç, ara sınıfta okuyan bir öğrencinin bir dönemdeki kredi yükü, ders planında
ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla ve alt sınıflardan alacağı
dersler ile en çok 12 AKTS kredisi aşabilir. Bu sayı, ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan
öğrenciler için danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile üst sınıftan alacağı derslerle
6 AKTS kredisi daha artırılabilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (c) ve (ç) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yarıyıl sonu sınavları, eğitim-öğretim dönemini izleyen, akademik takvimde ilan
edilen ve yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarıdır. Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınav-
ların yapılacağı yerler, ilgili dekanlık veya müdürlükçe ilan edilir. Öğrenciler sınavlara önceden
belirlenen yer ve zamanda girmek, yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya
da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadır.
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ç) Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya yarıyıl sonu sınavında ba-
şarısız olan öğrenciler ile sınava girmek için müracaat eden ve başarı notu DD veya DF olan
öğrencilere akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı mad-
denin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Başarı için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az, 32 nci maddede yer alan en düşük
“geçer” notu kadar olmalıdır.” 
“Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı için Fakülte Yönetim Kurullarınca daha yüksek bir geçme
notu belirlenebilir.”

“(2) Dördüncü yarıyıl sonundan itibaren GNO’su 2.00 veya daha fazla olan öğrenciler
başarılı, 2.00’dan az olan öğrenciler şartlı başarılı sayılır. Şartlı başarılı sayılan öğrenciler,
GNO’ları 2.00 ve üzerine çıktığı yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Şartlı başarılı
öğrenciler,  alt sınıflardan, sırasıyla;  almadıkları, IA, NP, F aldıkları dersleri almak koşulu ile
DF ve DD aldıkları dersler dâhil, dönemlik toplamda 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bulun-
dukları sınıftan da ders alabilirler. Bu durumda yeni alınan not eskisinin yerine geçer. Bu du-
rumdaki öğrenciler yıllık eğitim-öğretim ücretini tam olarak öderler.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 32 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmek üzere harfli

sistem kullanılır. Bu amaçla, kullanılan harfler ve sayısal eşdeğerleri aşağıda gösterildiği şe-
kildedir: 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“ı) T: Muaf; ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile muafiyet tanınan ve harf notu kar-
şılığı olmayan dersler için kullanılır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) DD, DF, F ve NP alınan dersler tekrarlanabileceği gibi sadece sınavlarına da giri-
lebilir. Dersin tekrarlanması durumunda son alınan not geçerli sayılır.”

“(8) Normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler IA alınan dersin tekrarında ders başına
ücret; DD, DF, F, NP alınan derslerin tekrarında ve not yükseltme kriterlerine uygun olarak gi-
recekleri ortalama yükseltme sınavlarında sınav ücreti öderler.” 
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Kredi yükü
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan son

sınıf öğrencileri danışman onayı ile istedikleri kadar ders alabilirler.” 
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarına ilişkin
devam yükümlülüğü, her dönem başında, dersin öğretim üyesi tarafından yazılı olarak duyu-
rulur ve öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2011 27972
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 10/12/2012 28493
2- 4/12/2015 29552
3- 8/8/2016 29795
4- 29/8/2016 29816
5- 2/11/2016 29876
6- 29/3/2017 30022
7- 14/7/2017 30124
8- 30/10/2018 30580
9- 1/9/2019 30875
10- 10/12/2019 30974

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2015 29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2016 29607
2- 13/7/2016 29769
3- 4/10/2016 29847
4- 25/3/2018 30371
5- 10/5/2019 30770
6- 13/10/2019 30917
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Öğrencilerin, aldıkları bütün lisansüstü ders, tez, seminer, bilimsel
hazırlık dersi ve proje çalışmalarına ilişkin devam yükümlülükleri, her dönemin başında dersin
öğretim üyesi tarafından yazılı olarak duyurulur ve öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim
üyesi tarafından izlenir.”

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

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 20 – (1) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarına ilişkin
devam yükümlülüğü, her dönem başında, dersin öğretim üyesi tarafından yazılı olarak duyu-
rulur ve öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2016 29901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/4/2018 30404
2- 21/9/2018 30542
3- 10/5/2019 30770

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2013 28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/11/2014 29164
2- 3/5/2015 29344
3- 25/8/2015 29456
4- 13/7/2016 29769
5- 23/6/2017 30105
6- 21/3/2018 30367
7- 10/5/2019 30770
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TEBLİĞLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
2920 SAYILI TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/1)

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü ve 144 üncü
maddelerinde, Kanuna aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezaları belirlen-
miştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fık-
rasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tes-
pit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde
yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer al-
maktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2019
yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit ve ilan edil-
miştir.

Bu duruma binaen, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde yer alan
para cezaları yayımı tarihinden itibaren ekte belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN

İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/2)

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesine

dayanılarak hazırlanan ve 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik

(SHY-İPC)’in 10 uncu maddesinde;

“(1) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezaları 5326 sayılı Kanunun 17 nci mad-

desinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Ye-

niden değerleme yapılarak belirlenen idari para cezası sınırlarına ilişkin Tebliğ her yıl Resmî

Gazete’de yayımlanır ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.

(2) İdari para cezası karşılıkları yeniden değerlemeye göre 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve Maliye Ba-

kanlığınca ilan edilen alt sınırın altında olamaz.” hükmü yer almaktadır.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fık-

rasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen ye-

niden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesapla-

malarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2019

yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit ve ilan edil-

miştir.

Bu duruma binaen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para

Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te yer alan idari para cezaları, yayımı tarihinden

itibaren Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1084 

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

 
 1086 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1087 

—— • —— 
Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1072 
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Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz  Bürosundan: 

 
 1119 

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

 
 1074 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1114 
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1141 

—— • —— 
İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1150 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

175 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 175 kalem spor malzemesi, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

şekilde, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan marka listesinde belirtilen markalardan biri olmak 

kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 24.02.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 1166/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ÇOK FONKSİYONLU  

YAZICI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Çok Fonksiyonlu Yazıcı 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.-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, 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, 20.02.2020 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 1061/1-1 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras 

Servis İşi 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 27.02.2020 

Perşembe günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 27.02.2020 tarihinden bir gün 

öncesi 26.02.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri 

ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır. 

    İŞİN TÜRÜ                  AYLIK MUH. BED           GEÇİCİ TEMİNAT                 ŞARTNAME 

  BEDELİ 

   Kokteyl Salonları         111.750,00.- TL/Ay +KDV.           201.150,00.- TL.                   1.000.00.- TL. 

Açık Teras servis işi 

İHALE GÜN VE SAATİ 

27.02.2020 Saat 14.00’da 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler: 

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi, 

b) Nüfus sureti (onaylı), 

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,  

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya 

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması gerekir.)  

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,  

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı 

bulunması, 

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi 

ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi, 

h)ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, 

kafeterya, restaurant, catering veya organizasyon) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan 

alınmış onaylı ruhsat örneği. 

ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

 1043/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1153/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1164/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1164/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1164/3/1-1 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1163/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1154/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1162/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

İlan Başlama Tarihi : 11/02/2020 

Son Başvuru Tarihi : 25/02/2020 

Başvuru Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Başvuru Şekli : Şahsen 

“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 

Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacaktır. 

ARANILAN NİTELİKLER: 
 

UNVAN ADET 

PUAN 

TÜRÜ MEZUNİYET ARANILAN NİTELİKLER 

Büro 

Personeli 
2 

KPSS 

P3 
Lisans 

- İktisat, İşletme veya Muhasebe Lisans programlarının 

herhangi birinden mezun olmak, 

- 2018 veya 2019 KPSS Lisans Sınavından 70 ve 

üzeri P3 puanı almış olmak, 

- MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına 

sahip olmak. 
 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde 

aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2 - Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

3 - Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 

4 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

5 - Türk Ceza Kanununun 53. 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, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

6 - Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli 

bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
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istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 

engeli olmamak. 

E) Başvuran adaylarda 2018/2019 KPSS Lisans sınavından 70 ve üzeri P3 puanı alanlar 

değerlendirmeye alınacaktır. 

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER: 

1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir) 

2. KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

4. İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet 

Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 

6. Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü 

7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 

8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul 

Edilecektir) 

9. Özgeçmiş ve sertifikalar 

10. Fotoğraf (1 Adet) 

11. Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Adayların başvurularını (www.artvin.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu 

eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi 

izleyen 15. gün mesai bitimi (17.00)’ne kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. 

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar 

hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu 

kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 

edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web 

(www.artvin.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS P3 puan sıralamasına konulmak kaydı ile 

boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 

yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Bilgi İçin : Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Adres : Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN 

Tel : 0466 215 10 00 (1082-1083-1089) - 0466 215 10 74  

E-mail : personel@artvin.edu.tr 999/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. 
Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas 
alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek 
üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 20 (yirmi) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri 
olmak üzere toplam 21 (yirmi bir) sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE 
 

BAŞVURU KODU: 01 
20 

-Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden 
veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu 
lisans programlarından mezun olmak, 
(Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi’nde istihdam edilecek.) 

SAĞLIK TEKNIKERI 
 

BAŞVURU KODU: 02 
1 

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 
Odyometri Bölümünden Mezun Olmak. 
(Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi’nde istihdam edilecek.) 

 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,  
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
e) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak 
3- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları 

için 2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır. 
4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok 

tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak. 
5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde 

gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak. 
6- 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 1. maddesi 
gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler. 
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7- Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer 
birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır. 

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ: 
1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine 

kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve 
istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.  

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi 
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan 
edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran 
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan 
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi 
2- LİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ÖNLİSANS 

mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonucu (Barkotlu internet çıktısı) 
3- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi Aslı ve Fotokopisi 
5- Fotoğraf (1) Adet 
6- İş Talep Formu 1142/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 2018/2365 Esas, 2018/2107 

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. 
 1106/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Kuşadası 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/188 Esas sayılı dosyası ile birleşen Kuşadası 

2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/94 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. 1107/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Arpaçay Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/06/1976 tarih ve 1976/136 Esas, 1976/123 

Karar sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 
Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 
Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 1108/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın 
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla 
yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  

SINAV TAKVİMİ   
İlk Başvuru Tarihi : 11.02.2020  
Son Başvuru Tarihi : 25.02.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.02.2020 
Sınav Tarihi : 27.02.2020 
Sınav Sonuç Tarihi : 28.02.2020 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır) 
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 
• ALES Belgesi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 
• 2 adet vesikalık fotoğraf 
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) 

(Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru 

sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı) 
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge 

(onaylı) 
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru 

formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan 
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50 
 

Fakülte Bölüm 
İstenilen  

Akademik 
Personel 

Sayı Özellikler 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Bölümü 

Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği 
veya Üretim Sistemleri Mühendisliği 

alanlarının birinde tamamlamış olmak ve 
İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) 

sahip olmak.
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize 
bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 
yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B 
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.  

 

İLAN 

SIRA 

NO 

UNVANI SAYISI 
ÖĞRENİM 

DURUMU

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ÇALIŞTIRILACAK 

BİRİM 
ARANAN NİTELİKLER 

2020/01 
Büro 

Personeli 
1 Lisans  P3  

Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığı 

Matematik, Matematik Öğretmenliği 

veya Endüstri Mühendisliği lisans 

mezunu olmak, en az 2 yıl iş 

deneyimine sahip olmak 

2020/02 
Büro 

Personeli 
1  Lisans  P3  

İdari ve Mali İşler 

Dairesi Başkanlığı 

En az lisans mezunu olup, sağlık 

durumu Türkiyenin her tarafında 

görev yapmaya elverişli olmak. En 

az E sınıfı sürücü belgesine başvuru 

tarihi itibariyle 2 (iki) yıldan fazla 

süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 

4 belgelerine sahip olmak, 30 yaşını 

doldurmamış olmak, belgelendirmek 

şartıyla makam şoförlüğü 

tecrübesine sahip olmak. 

 
ARANILAN GENEL KOŞULLAR:  
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli 
bulunmamak.  

3. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 
olmak).  

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.  

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  
6. Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile 

görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.  
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:  
Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sakarya 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası 
https://ilan.subu.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen 
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belgelerle birlikte (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak 
imzalı ve mühürlü belgeler), başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya 
başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular 
şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan 
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 
değildir. Tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:  
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim 

tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 
Yerleştirme sonuçları https://ilan.subu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi 
içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 
yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://ilan.subu.edu.tr 
adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları 
tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama 
için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://ilan.subu.edu.tr adresinden 
takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim 
etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi 
yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.  

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 

 

 1102/1-1 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 1104/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 

 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 

 1105/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 

 



11 Şubat 2020 – Sayı : 31036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2020 – Sayı : 31036

Sayfa

1

10

10

12

13

13

14

15

35

44

51

77
81
86

110

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para

Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)
–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları

Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden
Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2020/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/20, K: 2019/95 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/34, K: 2019/97 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/12/2019 Tarihli ve 2016/12313 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


