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YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen ki-

şilerin, gerek sözleşmenin kurulmasından önce gerekse kurulması sırasında sözleşmenin ko-
nusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile
sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta
ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin
haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yü-
kümlülüklere dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

ve özel sigortacılık mevzuatı kapsamında risk üstlenen tüm kurum ve kuruluşlar ile acenteleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Bilgilendirme Metni: Sözleşme kurulmadan makul bir süre önce sözleşmeye taraf

olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tara-
fından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri
içeren metni,

c) Kalıcı veri saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak ki-
şilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul
bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağ-
layan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk,
CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya E-Devlet üzerinden
kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

ç) Lehdar: Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine si-
gorta sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını
sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiyi,

d) Sigorta acentesi: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi
tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi
bir surette sigortacının nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları si-
gortacı adına yapmayı meslek edinen kişileri,

e) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini si-
gortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,

f) Sigortacı: Belli bir prim karşılığında sigorta sözleşmesi ile risk üstlenen kişiyi,
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g) Sigortalı: Zarar sigortalarında menfaati teminat altına alınan, can sigortalarında ise
üzerinde riziko gerçekleşme ihtimali olan kişiyi

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Bilgilendirme Yükümlülüğü
Bilgilendirmeye ilişkin genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta

ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere sözlü ve yazılı şekilde yerine ge-
tirilir. Bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması esastır. Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta
sözleşmesinin kurulmasından önce başlar ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde devam
eder.

(2) Tarafların, fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya
işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bilgilendirme ya-
pılabilir.

(3) Sigortacının çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapacağı bilgilendirme, görüşmenin
manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınmış olması şartıyla sözlü olarak yapılabilir.

(4) Sigortacı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde; sigorta ettirene, sigortayla ilgili teknik
konularda yardımcı olmak, yapılacak veya yapılmış sigortacılık işleminin özellikleri ve söz-
leşmeye konu sigorta teminatı ile sigortanın işleyişi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sağlamak
ve sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınmak zorundadır.

(5) Bilgilendirme yapıldığının ispatı sigortacıya aittir.
Bilgilendirme ile yükümlü olanlar
MADDE 6 – (1) Sigorta sözleşmesinin kurulması ve devamı sırasında, 12 nci ve 13 üncü

madde hükümleri hariç olmak üzere, sigortacı için bu Yönetmelikte öngörülen yükümlülükler
sigorta acenteleri için de geçerlidir. Ancak, sigorta şirketinin kurmuş olduğu kayıtlı veri sakla-
yıcısı ile acentenin düzenlediği sigorta sözleşmeleri için de bu Yönetmeliğin öngördüğü bi-
çimde bilgilendirme yapılıyor ise acentenin bilgilendirme yükümlülüğü ortadan kalkar.

Bilgilendirme yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi
MADDE 7 – (1) Sigorta sözleşmesinin kurulması ve devamı sırasında; bilgilendirme

yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemiş veya sigortacı hakkında yanıltıcı bilgi verilmiş
veya Bilgilendirme Metninde yer alan bilgiler gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve bu hâl-
lerden herhangi biri sigorta ettirenin kararına etkili olmuş ise sigorta ettiren sigorta sözleşmesini
feshedebileceği gibi, varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Kurulmasından Önce ve Kurulması Sırasındaki

Bilgilendirme Yükümlülüğü
Bilgilendirme Metninin içeriği
MADDE 8 – (1) Bilgilendirme Metninin asgari olarak aşağıdaki hususları içermesi zo-

runludur:
a) Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgilerini,
b) Akdedilecek sözleşmeye ilişkin genel uyarıları,
c) Sözleşme ile verilen teminatları,
ç) Sigorta teminatının istisnaları ile her bir sigorta türü için teminat kapsamı dışında

olup da, poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek
kıymetleri, rizikoları veya sözleşmeye eklenebilecek özel hükümler ve klozlara ilişkin bilgileri,

d) Tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kurallarını,
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e) Şikayet ve bilgi talepleri ile tahkim üyeliğine ilişkin bilgileri,
f) Bakanlıkça talep edilecek diğer bilgi ve belgeleri.
(2) Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü mevzuata ve usulüne göre ifa etmiş sa-

yılabilmesi için Bilgilendirme Metnindeki bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmaması ge-
rekir.

(3) Bakanlık, Bilgilendirme Metninin kapsam ve içeriğini belirlemeye yetkilidir.
Bilgilendirme Metninin saklanması
MADDE 9 – (1) Bilgilendirmenin yazılı yapılması halinde Bilgilendirme Metni en az

iki yazılı nüsha olarak düzenlenir ve sözleşmenin kurulmasından önce kaşelenip imzalandıktan
sonra, sözleşmeye taraf olmak isteyen kişiye imza karşılığı verilir. Sigortacı metnin bir nüsha-
sını saklamak zorundadır.

(2) Bilgilendirmenin kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılması halinde sigortacı, Bil-
gilendirme Metnini kaydetmekle yükümlüdür.

(3) Bilgilendirmenin çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapılması halinde sigortacı,
görüşmeyi manyetik veya dijital ortamda kayıt altına almak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme Kurulduktan Sonra Sigortacının Yükümlülükleri

ve Sigorta Ettirenin Bilgilendirilmesi
Bilgilendirme yükümlülüğü ve süresi
MADDE 10 – (1) Sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin mevzuatta meydana ge-

len değişiklikler başta olmak üzere; iflâs veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptal-
lerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı
sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin
hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve ge-
lişmeyi, sigorta ettirene veya sözleşmeden menfaat sağlayacak kişilere, en geç on iş günü içinde
bildirir.

Basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla bilgilendirme
MADDE 11 – (1) 10 uncu madde kapsamındaki bilgilendirme, Bakanlıkça uygun gö-

rülmesi halinde basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla yerine getirilebilir.
Bilgi talepleri ve şikayetlerin cevaplandırılması
MADDE 12 – (1) Sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağ-

layanlar tarafından yazılı veya elektronik iletişim araçlarıyla kendisine yöneltilen sigortaya
ilişkin şikayetlerle, sözleşmeye bağlı olarak yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere sözleş-
meye ilişkin her türlü bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren onbeş iş
günü içinde cevaplandırmak zorundadır.

(2) Sigortacı, birinci fıkradaki yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla asgari iki
kişiden oluşan, şikayet ve bilgi taleplerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevli bir şikayet
birimi kurar. Söz konusu şikayet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikayetlere ilişkin kayıt ve ista-
tistikleri tutar ve üçer aylık dönemler itibarıyla, Bakanlıkça tespit edilecek usul ve esaslara uy-
gun olarak, Bakanlığa rapor gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

İnternet sitesi kurma zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata

ilişkin gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi işlem
altyapısı çalışmalarını yapmak ve bu çerçevede Bakanlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek
üzere idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
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(2) Sigortacı, genel hükümler ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bilgilendirme
faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturur.

(3) Sigortacı, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç
duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla, aşağıdaki bilgi veya belge-
lerin yer alacağı sayfa ve formları kolaylıkla okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana sayfadan
doğrudan bağlantı vermek suretiyle oluşturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyu-
nun bilgisine sunar.

a) Sigortacıya ilişkin genel bilgiler başta olmak üzere sigortacının ortaklık yapısı, idari
yapısı ve sermayesine ilişkin bilgiler,

b) Faaliyet gösterilen branşlar ile bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler
ile ilgili bilgiler,

c) Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleşme
ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleşmeye konulabilecek özel
hükümlere ilişkin bilgiler,

ç) Sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya
da lehdarın hak ve yükümlülükleri ile bunların izlemesi gereken prosedüre ilişkin bilgiler,

d) Vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler,
e) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere adres, elektronik posta,

telefon ve faks numaraları,
f) Acentelere ilişkin irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları,
g) Şikayet ve başvuruların yapılma şekli ve usulleri,
ğ) Sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan menfaat sağlayan kişilerin internet

üzerinden bilgi talep edebilmesi ve şikayette bulunabilmesine olanak sağlanmasını teminen
oluşturulacak elektronik formlar,

h) İstatistiki veriler ve diğer bilgiler.
(4) Üçüncü fıkrada yazılı yükümlülüklere ek olarak sigortacı; sigorta ettirenlerin, si-

gortalıların veya sigortadan faydalanacak diğer kişilerin;
a) Poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine ilişkin işlemlerin güncel hâline,
b) (a) bendine ek olarak hayat sigortası sözleşmelerinde; tahakkuk eden ve tahsil edilen

primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata ilişkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar, idari
ve tahsil masrafları ile diğer giderler), varsa birikim ve kâr payı tutarına, kâr payı oranlarına,
iştira, ikraz ve tenzil değerlerine, ikraz ve tenzildeki sözleşmelerin durumuna,

c) Bakanlıkça uygun görülecek diğer konulara ve verilere,
internet aracılığıyla günlük olarak erişimini sağlamak amacıyla gerekli bilgi işlem alt-

yapısını kurar. Oluşturulacak sisteme, poliçe numarası, hasar dosya numarası veya sigortacı
tarafından sağlanacak kullanıcı adı, şifre ya da benzeri kişisel bilgiler ile giriş yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Si-

gorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ
İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2004 tarihli ve 25464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avlakların
Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Avlak alanları büyüklüğü tavşan türleri hariç memeli türler için en az üç
bin hektar, tavşan türleri ve kanatlılar için en az bin hektar olarak planlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GELECEK 
ARAŞTIRMALARI-STRATEJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araş-

tırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-

Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 
d) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a)  Gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin

ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri
paylaşmak.

b) Geleceğin incelenmesi için yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak. 
c) Geleceğe yönelik fikirleri, önerileri, alternatifleri ve çeşitli senaryoları paylaşmak. 
ç) Geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak.  
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
a) Gelecek araştırmaları ve stratejileri konusuyla ilgilenenler arasındaki bilgi alışverişini

ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek amacı ile bilimsel toplantılar, konferanslar, se-
minerler, çeşitli geziler düzenlemek ve sergiler açmak.

b) Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında
yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak. 

c) Merkez amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
ç) İlgili mevzuat doğrultusunda uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler sağlayarak Üniver-

siteyi ve ülkemizi temsil etmek. 
d) Öngörülen amaçlara ulaşmak için toplantılar, sosyal etkinlikler, çalıştaylar, gösteriler,

yarışmalar ile yayıncılık çalışmaları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi ba-
şında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi ba-
şında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; faali-
yetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-
mesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek.
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c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan
ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
g) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturulmasına
yönelik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum
ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek
ve üretmek.

i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,
personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

j) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-
lendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-
lebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyet-
lerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Mü-
dürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun, Merkezin yönetimi ile ilgili konulardaki görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları

yapmak ve yönetmek.
c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen

önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında ilgili müdür yardımcısı, Yö-

netim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün üç yıllığına, Merkezin
faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler ile
yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden seçeceği en fazla yedi üye dâhil en
fazla on dört üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre
Müdür tarafından tüm üyelere yapılan davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda
en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihleri kurul sekretaryası tarafından yazılı olarak duyu-
rulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya ça-
ğırabilir. 

(3) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona
ermesi halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine aynı
usulle yeni üye seçilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 
b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-
pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve
Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Danışma Kurulunda alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna
sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır. 

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yö-
netim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇOCUKLAR REHABİLİTASYON VE EĞİTİM 

PARKI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon

ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygula-

ma ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ege Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; engelli çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal

yaşama adaptasyonunun sağlanması ile ailelerin bilinçlendirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Engelli çocukların rehabilitasyonunu sağlamak.
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b) Engelli çocukların eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonunu sağlamak.

c) Aileleri bilinçlendirip eğitmek.

ç) Özür gruplarına yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hazırlamak ve uy-

gulamak.

d) Bireysel ve grup eğitimleri ve aile eğitimi yapmak.

e) Günlük yaşam aktivite becerileri için programlar oluşturmak ve uygulamak.

f) Sosyal aktivite programları hazırlamak.

g) Spor ve yaratıcı drama etkinlikleri planlamak ve uygulamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanlarına uygun olarak Üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği

yapmak ve bu alanda yapılacak araştırma ve uygulamalara destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından görev-

lendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile Rektör tarafından

en çok iki müdür yardımcısı Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere görevlendirilebilir.

Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda Müdüre yardımcısı vekâlet eder. Müdürün

üç aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini düzenli olarak yürütmek, gözetim ve denetiminden Rektöre

karşı sorumlu olmak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim kurumları, uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği

yaparak amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü alarak

Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları

arasından üç yıl için, Müdür tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan biri müdür
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yardımcısı olmak üzere dört öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa

ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve ka-

rarları oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE  11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarında görevlendireceği elemanların tespiti ile ilgili hususlarda

başkanın tekliflerini incelemek ve Rektöre önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin

esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırma, yayın veya öğretime yardımcı konularda karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlıklarından ya-

rarlanılabilecek Üniversiteden ve istekleri halinde; diğer üniversitelerden, kamu kurum veya

kuruluşlarından, özel sektörden ve diğer kişilerden oluşturulan ve Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilen en az on en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına davet

edilir. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek.

b) Merkezin amacı ile ilgili konularda iletilen görüşleri değerlendirmek.

c) Sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmek.

ç) Merkezin amacına uygun çalışmalarda iş birliği yapmak.

d) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 21/8/2006 tarihli ve 26266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege

Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039



Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DİLMER): Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe ve yabancı dil öğretim kursları açmak ve kursların

sonunda başarılı olanlara sertifika vermek.

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak

programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki

çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
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c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel

sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin

öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın

faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,

yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü ta-

nıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere

ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,

bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara ka-

tılarak tanıtım masaları açmak.

b) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla

yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür

çalışmalara katılmak.

c) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller bölümleri gibi bö-

lümler ile Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek diğer bölümlerin son sınıf öğrencilerine ve

mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, ge-

rektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını

ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli

üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eği-

tim araçlarının paylaşımını sağlamak.

d) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi

arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

e) Yurtdışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe

öğretmek.

f) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma

uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ül-

kenin dilini öğretmek.

g) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaç-

larıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

ğ) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenle-

mek.

h) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik

sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
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ı) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan

ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

i) DİLMER'de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp

kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma

kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği en fazla üç kişi Rektör

tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları görev-

lendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendiri-

lebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı za-

man yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcıları Merkezin yönetim ve

işleyişinde Müdüre yardımcı olur. 

(3) Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağla-

mak. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplamak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önereceği bir müdür yardımcısı

ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafın-

dan görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev

süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu en az yılda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top-

lanır ve oy çokluğu ile karar alır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak. 

b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini ince-

lemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek. 
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c) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesine ilişkin ilkeleri

belirlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar al-

mak.

d) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını dü-

zenlemek.

e) Merkezde öğretilen dillere ilişkin kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait

dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları,

kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya

bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev ala-

cak öğretim görevlilerinin seçimi, bu öğretim görevlilerinin eğitimi ve kurslara hazırlanması

gibi eğitimsel konulara ilişkin esasları belirlemek.

f) DİLMER şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak.

g) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları

MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanlarından bazılarını, Türk

dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları olarak Rektörün onayıyla

görevlendirebilir. 

(2) Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları, eğitim-öğ-

retim ile ilgili plan ve programlar yaparak ve bunları geliştirerek eğitim ve öğretim işlerini sür-

dürür, takip eder ve denetler. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tama-

mını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 16 – (1) 17/9/2019 tarihli ve 30891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sam-

sun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 30)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünden sonra gelmek üzere

aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2.1.3.2.14. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme

Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin olarak 21/2/2013

tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması,

Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-

şiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığınca işletme döneminde birta-

kım hizmetler alınmaktadır.

3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 6428 sayılı Kanun

kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygula-

nacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşa-

ğıdaki tabloda karşılık gelen işlem türlerinin dikkate alınması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yük-

leniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır.

Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlı-

ğına sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü

kapsamında (5/10) oranında [yapım işlerinde (3/10) oranında] KDV tevkifatı yapılması gerek-

mektedir.
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Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici fir-

ma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde, aşağıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık

gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için Teb-

liğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır:

Tablo: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde

Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

Örnek: Yüklenici (A) firması, işletmeye alınan sağlık tesisine yönelik alt yüklenici (B)

firmasından temin etmek suretiyle Sağlık Bakanlığına güvenlik hizmeti vermektedir. Alt yük-

lenici (B) firması da bu hizmeti bir alt yüklenici (C) firmasından sağlamaktadır.
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Bu durumda, hizmeti bilfiil ifa eden (C) firması tarafından aracı (B) firmasına sunulan

güvenlik hizmetinin, yukarıdaki tabloya göre “İşgücü Temin Hizmetleri” kapsamında değer-

lendirilmesi gerektiğinden, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde yer alan şartların sağlanıp sağ-

lanmadığına bakılmaksızın, bu hizmete ilişkin aracı (B) firması tarafından (9/10) oranında

KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Aracı konumundaki (B) firması tarafından yüklenici (A) firması adına düzenlenecek

faturada tevkifat uygulanmayacaktır. Yüklenici (A) firması tarafından Sağlık Bakanlığına dü-

zenlenecek faturada ise Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında tevkifat uy-

gulanacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/E-3.1.2.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklen-

miştir.

“Ayrıca, 6428 sayılı Kanun kapsamında, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan

sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin, 6428 sayılı Kanunun 12 nci mad-

desi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi kapsamında KDV’den istisna olduğu ta-

biidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek

üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Diğer taraftan, 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu maddenin, 2020 ve

2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uy-

gulanmasına karar verilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/E-7.1.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işleri nedeniyle ilgili yılın ilk altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi

mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen

KDV’nin bu altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde,

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işleri nedeniyle ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi

sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi

edilemeyen KDV’nin bu altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde,

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat

işleri nedeniyle ilgili yılda söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen

faturalarda yer alan ve aynı yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin söz

konusu yılı izleyen yıl içinde

talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.
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Örnek 1: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 50 milyon

Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019

yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2019-30/6/2019) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi

mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen

KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2019-30/6/2020) talep edilmesi halinde iade edilmesi söz

konusu olacaktır.

Örnek 2: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 50 milyon

Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020

yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2020-31/12/2020) söz konusu yatırım teşvik belgesi

sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi

edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2021-31/12/2021) talep edilmesi halinde iade

edilmesi söz konusu olacaktır.

Örnek 3: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 50 milyon Türk

Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2021 yı-

lında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve

2021 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2022-

31/12/2022) talep edilmesi halinde iade edilmesi söz konusu olacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/E-7.3.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İade;

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işlerinde ilgili yılın ilk altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla

telafi edilemeyen KDV için en erken aynı yılın Temmuz, en geç ilgili yılı izleyen Mayıs döne-

mine ait KDV beyannamesine,

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işlerinde ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla

telafi edilemeyen KDV için en erken ilgili yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait

KDV beyannamesine,

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat

işlerinde ilgili yılda yüklenilen ve söz konusu yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edile-

meyen KDV için en erken bu yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyan-

namesine

dahil edilerek talep edilebilir. İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait

KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer

İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım

Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilir.
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Örnek 1: Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara

ilişkin inşaat işlerinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2019-30/6/2019) yüklenilen

ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, en erken Temmuz/2019, en geç

Mayıs/2020 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

Örnek 2: Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara

ilişkin inşaat işlerinde 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2020-31/12/2020) yükle-

nilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, en erken Ocak/2021, en geç

Kasım/2021 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

Örnek 3: 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara iliş-

kin inşaat işlerinde 2021 yılında yüklenilen ve 2021 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi

edilemeyen KDV, en erken Ocak/2022, en geç Kasım/2022 dönemine ait KDV beyannamesine

dahil edilerek iade talep edilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/E-9.) bölümünün birinci paragrafında ve (II/E-9.1.2.)

bölümünün ikinci paragrafında yer alan “31/12/2019” ibareleri “31/12/2022” olarak değişti-

rilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (III/B-2.6.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bö-

lüm eklenmiştir.

“2.7. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme

Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı Uygulaması

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırasında, ilgili

Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen

insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hiz-

metleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekim-

lerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler ve ambulans hizmetlerinin %8 oranında

KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Buna göre, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici

tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri

ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetler %8 oranında KDV’ye tabidir.

Diğer taraftan, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü

sırasında yemek hizmeti sunan yerlerde verilen hizmetlerin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması

öngörülmüş olup, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici

tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler

tarafından sunulan yemek hizmetleri %8 oranında KDV’ye tabidir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi yayımını izleyen ay başında, diğer maddeleri

ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 

 1200 

—— • —— 
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 1259 
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İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1261 

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

 
 1262 
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İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1260 

—— • —— 

Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1205 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1213 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

20.000.000 (YİRMİ MİLYON) ADET 3289 MODEL  

TERMAL EL BİLETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2020/69515 

1 - İdarenin: 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71659 - 0312 309 13 65 

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

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 20.000.000.(yirmi milyon) adet 3289 model termal 

el bileti Temini 

2 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacıbayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

26/02/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde 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 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1251/1-1 
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ORDU İLİ ÜNYE İLÇESİ GÖBÜNALCI’DA BULUNAN  
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ordu İli, Ünye İlçesi, Göbünalcı 

Mahallesi, 0/178 parsel, 19.900,00 m² Tarla niteliğinde bulunan taşınmaz, Ordu İli, Ünye İlçesi, 
Göbünalcı Mahallesi, 0/347 parsel, 1.800,00 m² Fındıklık niteliğinde bulunan taşınmaz, Ordu İli, 
Ünye İlçesi, Göbünalcı Mahallesi, 0/424 parsel, 2.500,00 m² Tarla niteliğinde bulunan taşınmazın 
satışı 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale 
edilecektir. 

1 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Satınalma Müdürlüğüne vereceklerdir. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satınalma Müdürlüğünden temin edebilirler. 

3 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
  Fatsa Şube Başkanlığı (0 535) 948 91 61 

 1246/1-1 
—— • —— 

OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme fabrikasının ihtiyacı olan 1.200.000 adet 

395x349x211,5 mm lik Wrap Around oluklu karton kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2020 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. (İstekliler bu ihalede alternatif teklif veremezler) 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. (İstekliler bu ihalede kısmi teklif veremezler) 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1135/1-1 
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MUHTELİF LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Laboratuvar Sarf Malzemeleri Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/70598 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

  Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı 

  1. KISIM: 500.000 adet Falkon Tüp (Polipropilen 50 

ml) 

  2. KISIM: 1000.000 adet Kullan-At Test Tüpü 

(Polipropilen 10 ml) 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Başkanlığı 

Ambarları 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren; 

  1. KISIM:100.000.adet 15 onbeş) geri kalan 400.000 

adet 45 (kırkbeş) gün olmak üzere toplam 60 (altmış) 

takvim günü 

  2. KISIM:250.000 adet 20 (yirmi) geri kalan 750.000 

adet 40 (kırk) gün olmak üzere toplam 60(altmış) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 26/02/2020 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 1175/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
31 VE 33 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA 2020 YILI 

MEVCUT DEMİRYOLLARININ BAKIMLARININ YAPILMASI HİZMETİ ALIMI. 
İhale Kayıt No : 2020/60254 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak / 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmiştir. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 24.02.2020 Tarihi Pazartesi Günü Saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 1064/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden: 

DÜZELTME İLANI 

İLAN 

SIRA 

NO 

UNVANI  SAYISI 
ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ÇALIŞTIRILACAK 

BİRİM 
ARANAN NİTELİKLER 

2020/02  
Destek 

Personeli 
1   Lisans   P3  

İdari ve Mali İşler 

Dairesi Başkanlığı

En az lisans mezunu olup, sağlık durumu 

Türkiye’nin 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. 

 
Not: 11.02.2020 tarihli ve 31036 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Sözleşmeli Personel ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 1209/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2019 yılı gayri safi geliri 918.761,18 TL olan İstanbul Yirmialtıncı Noterliği 05.04.2020 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

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

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

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

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

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

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

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

 1210/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2019 yılı gayri safi geliri 417.810,01 TL olan Düziçi Birinci Noterliği 01.04.2020 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 

SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

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

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

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

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

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 

başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 

bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 

cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 

inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 

eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 

kişilerin istemi dikkate alınmayacaktır. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

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

 1211/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mersin İli, Erdemli İlçesi, 30.M.3D pafta, 166 ada, 5 parsel üzerindeki 1338911 YİBF 

nolu inşaatı denetimini üstlenen 4750 Ticaret Sicil No ile Silifke Ticaret Odasına kayıtlı 2725 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selefkos Kale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 14.01.2020 tarihli ve 
E.2019/2311 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.10.2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Selefkos Kale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 
29.01.2020 tarihli ve 23537 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 1186/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2040 ada, 18 parsel üzerindeki 1070755 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin kuruluş ortağı olan Güven TÜNEY 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26615, Oda Sicil No: 79034) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 07.01.2020 
tarihli ve E.2019/1984 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”  
hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Güven TÜNEY 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 
29.01.2020 tarihli ve 24691 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 1186/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
19.07.2019 tarihli ve 169011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Raşit TUNA (Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, Denetçi No: 15020, Oda Sicil No: 5214) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 14.01.2020 tarihli ve 
E.2019/1788 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Raşit TUNA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 29.01.2020 tarihli ve 24758 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 1186/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 769624, 1136447, 1047441 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetim Kanunundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında 
bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle, 25.10.2019 tarihli ve 251623 
sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş 
almaktan men" cezası verilen Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı olan Mehmet 
Emin KARABAĞLI’ nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5394, Oda Sicil 
No: 34984) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 
14.01.2020 tarihli ve E.2019/2395 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 
yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.11.2019 tarihli ve 30937 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile Mehmet Emin KARABAĞLI hakkında tesis edilen idari işlemin, kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 03.02.2020 tarihli ve 25357 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 1186/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, 371 ada, 141 parsel üzerindeki 639490 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Burdent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Gökhan 

ERTAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16388, Oda Sicil No: 52611) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 09.01.2020 

tarihli ve E.2019/1963-K.2020/35 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  

hükmedildiğinden, 03.08.2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gökhan ERTAN 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 03.02.2020 tarihli ve 

26354 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1186/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

19.07.2019 tarihli ve 169011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile, üç yıl süre ile herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması talimatlandırılan, Skala Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Tuğba 

BANKOĞLU (Yardımcı kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 91728) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 15.01.2020 tarihli ve 

E.2019/1719 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına" hükmedildiğinden, 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Tuğba BANKOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 03.02.2020 tarihli ve 

26367 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 1186/6/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

27.06.2019 tarihli ve 149339 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile, üç yıl süre ile herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması talimatlandırılan, Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Ahmet 

Yiğit ÖZUYSAL (Yardımcı Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 91365) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 13.01.2020 

tarihli ve E.2019/2066 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına" hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Ahmet Yiğit ÖZUYSAL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 04.02.2020 tarihli 

ve 29722 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 1186/7/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1253171, 1253182 ve 1253191 YİBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 

gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 

11.07.2019 tarihli ve 163072 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 

(bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen Skala Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: 
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İzmir, Ticaret Sicil No: 160931-Merkez, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1658) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 13.12.2019 tarihli ve 

E.2019/1259-K.2019/3117 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

17.07.2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Skala Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 

tesis edilmiş olan idarî işlem 06.02.2020 tarihli ve 31400 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.   

İlgililere duyurulur. 1187/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Van İli, Edremit İlçesi, L50B07A pafta, 854 parsel üzerindeki 818683 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Köroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Doğan KAZCİ (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 111201) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.12.2019 tarih ve E.2019/1089-K.2019/2515 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Doğan KAZCİ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı 

ile ilgili olan kısmı 04.02.2020 tarihli ve 21561 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1187/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Kepez İlçesi, 3 pafta, 1353 parsel üzerindeki 1028629 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Abdullah 

BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25622,  Oda Sicil No: 69529) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 18.12.2019 

tarihli ve E.2019/1467-K.2019/2500 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  

hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Abdullah BİLGİÇ 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 04.02.2020 tarihli ve 

20941 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1187/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Karabük İli, Merkez İlçesi, 217 ada, 19 parsel üzerindeki 1578164 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen, 5894 Ticaret Sicil No ile Karabük Ticaret Odasına kayıtlı 1562 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Karabük Dostoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.10.2019 tarihli ve E.2019/1330 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, 

Bakanlığımızın vâki istinaf talebinin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 

10.12.2019 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2019/996 sayılı kararı ile kabul edilerek, “yürütmenin 

durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 02.12.2019 tarihli ve 30966 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” işleminin 

iptal edilerek, Karabük Dostoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile 

“yeni iş almaktan men” cezası işleminin yürütmenin durdurulması kararının uygulandığı andan 

itibaren geriye kalan 211 günlük kısmının uygulamaya konulması 05.02.2020 tarihli ve 30969 

sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1188/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1264/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1228/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1272/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1272/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1272/3/1-1 

  



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1272/4/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1272/5/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1275/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1276/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1277/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1278/1-1 
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TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1279/1-1 
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14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

 

 1182/1-1 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

 

 1183/1-1 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

 

 1184/1-1 

  



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
 1191/1-1 

  



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
 1192/1-1 

  



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
  



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

 
 1193/1-1 

  



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
  



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

 
 1194/1-1 

  



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
  



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

 
 1195/1-1 

  



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
  



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 

 
 1196/1-1 

  



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 1271/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 

 



14 Şubat 2020 – Sayı : 31039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2020 – Sayı : 31039

Sayfa

1

2

6

6

10

13

17

20

25

32

40

51
54
65

102

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 11/02/2020 Tarihli ve 200

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
–– Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 30)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/106, K: 2019/100 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı

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


