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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAPADOKYA ALAN PLANLARI YAPIMI VE YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kapadokya Alan Başkanlığı sı-

nırlarında fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve
kullanma dengesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, turizm sektörünü geliş-
tirmek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi
kullanım ve yapılaşma kararları getiren her ölçekteki Kapadokya Alan planlarının yapılmasına,
yaptırılmasına, yapım esaslarına, incelenmesine, gösterimine, onaylanmasına, yürürlüğüne, bu
planlarda revizyon, ilave, değişiklik yapılmasına, bu planlar doğrultusunda hazırlanacak alt öl-
çekli uygulama projelerine ve planları hazırlayacak müelliflerin nitelikleri ile görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt Ölçekli Uygulama Projeleri: Kapadokya Alanı Uygulama İmar Planları doğrul-

tusunda, 1/500, 1/200, 1/100 ve 1/50 ölçeklerde hazırlanan uygulama projelerini,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
ç) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,
d) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,
e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,
f) Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları: Kapadokya Alan planları yü-

rürlüğe girinceye kadar uyulacak esasları,
g) Kanun: 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu,
ğ) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları be-

lirtilen ve Kapadokya Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,
h) Kapadokya Alan planları: 7174 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Kapa-

dokya Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma
şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dola-
şımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik
yapısının iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve öl-
çekteki planları,

ı) Kapadokya Alanı Nazım İmar Planı: Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planına uygun olarak
hazırlanan ya da hazırlatılan, 1/25.000, 1/10.000 veya 1/5.000 ölçekli, varsa kadastral durum
işlenmiş onaylı halihazır haritalar üzerine çizili, planlama alanının bölgesi içindeki konumuna,
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çevresiyle ilişkileri ve ulaşım bağlantılarına, sınırlar, genel gelişme ve koruma, bölgeleme, yo-
ğunluk (yapı ve nüfus), alan kullanımı, yapılaşma, mülkiyet, altyapı ve benzeri hususlara ilişkin
genel ilke, yaklaşım, standart, esas ve kararları nitelik ve nicelik olarak gösteren ve Kapadokya
Alanı uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, ayrıntılı bir ra-
porla açıklanan ve raporuyla bütün oluşturan planları,

i) Kapadokya Alanı Uygulama İmar Planı: Kapadokya Alanı Nazım İmar Planına uygun
olarak hazırlanan ya da hazırlatılan, 1/1.000 veya 1/500 ölçekli, varsa kadastral durum işlenmiş
onaylı halihazır haritalar üzerine çizili, planlama alanındaki sınırlar, gelişme ve koruma, böl-
geleme, yapı ve nüfus yoğunluğu, alan kullanımı, yapılaşma, mülkiyet, altyapı, tasarım ve ben-
zeri hususlara ilişkin uygulamaya yönelik esas ve kararları içeren, ayrıntılı bir raporla açıklanan
ve raporuyla bütün oluşturan, çeşitli ölçeklerde kesit, görünüş, perspektif, profil, detay ve ben-
zeri ile desteklenen planları,

j) Kapadokya Alan Yönetim Planı: Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı kapsamında be-
lirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kapadokya
Alanının doğal ve kültürel bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, de-
ğerlendirilmesi ve Kapadokya Alanının izlenmesine ilişkin vizyon ve tema etrafında geliştiril-
mesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, Başkanlık, merkezî
ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak üzere hazırlanan ve
her beş yılda bir gözden geçirilen rapor, pafta ve benzeri dokümanlardan oluşan planı,

k) Komisyon: Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Kapadokya Alan Komisyonunu,
l) Plan müellifi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yet-

kili makamlarca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının şehir planlama veya şehir ve bölge
planlama bölümünden mezun olmuş şehir plancıları/şehir ve bölge plancıları ile bu kişilerin
ortak olduğu tescilli büro ve şirketleri,

m) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı: Tüm sektörel dinamikleri, sosyal ve ekonomik
konuları da içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele alan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğ-
rultusunda Kapadokya Alanının korunması ile doğal, kültürel ve fiziki kaynakların kullanımını
gözeten, genel arazi kullanım kararlarını içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak bi-
çimde mekânsal hedef, strateji, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, plan paftası ve ra-
poru ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde Kapadokya Alanı bütününde
hazırlanan 1/100.000 veya 1/50.000 ölçekli planı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kapadokya Alan Planları, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları ile Alt
Ölçekli Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Yapım Esasları, Onaylanması
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Kapadokya Alan planları; Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, Kapa-

dokya Alan Yönetim Planı, Kapadokya Alanı Nazım İmar Planları ve Kapadokya Alanı Uygu-
lama İmar Planlarından oluşur. Kapadokya Alanında yapılacak uygulamalar meri planlar ile
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülür.

(2) Kapadokya Alanının sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültürel değerleri,
doğal arazi yapısı, bitki örtüsü, kültürel ve doğal peyzaj özellikleri de dikkate alınarak korun-
ması, sağlıklaştırılması, yenilenmesi esastır.

(3) Kapadokya Alan planlarının yapım sürecinde ve karar aşamalarında, alanı etkile-
yen/etkileyecek olan tüm unsurlar ve planlama alanına ilişkin her tür veri, araştırma, değer-
lendirme, koruma ve sürdürülebilirlik ilkesi gereği teknik ve bilimsel ölçütler çerçevesinde in-
celenir, değerlendirilir ve oluşturulan kararlar ayrıntılı gerekçelerle açıklanır.
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(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuatla verilen plan yapma, yaptırma,
tadil etme, onama ve resen onama yetkisi Kapadokya Alanında bu Yönetmelikte belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

(5) Kapadokya Alan planları, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ekinde belirtilen
çizim ve gösterim tekniğine uygun olarak hazırlanır. Ancak alanın özelliğine bağlı olarak ge-
rektiğinde plana özgü gösterim kullanılabilir.

(6) Kapadokya Alan planları, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan,
yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak zorundadır.

(7) Kapadokya Alanı sit statüsü bulunan ya da bulunmayan alanları kapsadığından ve
bir bütün olarak korunması hedeflendiğinden; alan bütününde hazırlanacak olan Üst Ölçekli
Kapadokya Alan Planının onaylanmasının ardından bu plan kararları doğrultusunda Kapadokya
Alanı nazım ve uygulama imar planları planlama alanında sit alanı olup olmadığına bakılmak-
sızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın yapılabilir.

(8) Her ölçekteki Kapadokya Alan planlarının ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş
ve öneriler alınarak gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılmak suretiyle hazırlanması
esastır. Kurum ve kuruluşlar planlama çalışmasında kullanılacak bilgi ve belgeleri otuz gün
içerisinde açık ve kapsamlı görüşüyle birlikte planlamaya veri teşkil edecek şekilde basılı belge
olarak ve sayısal ortamda (ITRF veya ED50 coğrafi koordinat sistemlerine uyumlu, Dönüşüm
Parametreleri ve benzeri) sağlamakla sorumludur. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği tak-
dirde plan hakkında olumsuz görüşün bulunmadığı kabul edilir.

(9) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planları ile plan açıklama raporu, araştırma
ve analiz çalışmaları plan müellifi tarafından imzalanır.

(10) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planlarında; peri bacalarının, rezerv peri
bacası alanlarının ve yer altı şehirlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek tadilatı, tamiratı
ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik kararlar üretilmesi esastır.

(11) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planlarında; yer altı şehirlerinin tespit
edilebilen kısımlarının, peri bacalarının ve rezerv peri bacası alanlarının kayıt altına alınması,
sayısal ortamda (ITRF veya ED50 coğrafi koordinat sistemlerine uyumlu, Dönüşüm Paramet-
releri ve benzeri) uygun ölçekli hâlihazır haritalar üzerine işlenmesi esastır.

Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları
MADDE 5 – (1) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, Kapadokya Alanı

uygulama imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Kapadokya Alanının ihti-
yaçları göz önünde bulundurularak belirlenir, Başkanlığın teklifi ve Komisyonun onayı ile yü-
rürlüğe girer.

(2) Kapadokya Alanı içerisinde meri tüm planların uygulaması, geçiş dönemi koruma
esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar devam eder. Geçiş dönemi koruma esasları ve
kullanma şartlarının belirlenmesi ile meri planların uygulanması durdurulur. Üst Ölçekli Ka-
padokya Alan Planının hazırlanması sürecinde uygulanması durdurulmuş olan mevcut planlar
Başkanlıkça incelenerek Komisyonun uygun görüşü ile yeniden yürürlüğe konulabilir.

(3) Kapadokya Alanı uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi ko-
ruma esasları ve kullanma şartları ayrıca bir karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkar.

(4) Kapadokya Alan planlarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda geçiş dönemi
koruma esasları ve kullanma şartları en geç otuz gün içinde yeniden belirlenir. Planlarda kısmi
iptal olması halinde iptal edilen kısma ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları
aynı süre içerisinde belirlenir. Bu şekilde belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma
şartları Başkanlığın teklifi ve Komisyonun onayı ile yürürlüğe girer ve plan bütünü ile yargı
kararı gerekçeleri göz önünde bulundurularak Başkanlıkça plan yapım süreci başlatılır.
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(5) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının yürürlüğe girmesinden itiba-
ren iki yıl içinde Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının hazırlanması/hazırlatılması esastır. Üst
Ölçekli Kapadokya Alan Planının yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Kapadokya Ala-
nı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması/hazırlatılması esastır. İki yıllık süre içinde
zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde Komisyon kararı ile gerekçeli olarak bu süre
uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygu-
lanır.

(6) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları hiçbir koşulda Üst Ölçekli Ka-
padokya Alan Planı hükümlerine aykırı olamaz. Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı yürürlüğe
girmeden önce hazırlanmış olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları yürürlükteki
Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planına göre revize edilir.

Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı yapım esasları
MADDE 6 – (1) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, Kapadokya Alanının bütününe

ilişkin olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır.
(2) Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde iliş-

kilendiren Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı kararları ile kültürel ve çevresel değerler ile doğal
kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik
yapının oluşturulması için gerekli mekânsal düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlanır.

(3) Alt ölçekli planlara esas olacak kentsel ve kırsal alanlar arası mekânsal ilişkilerin
güçlendirilmesine olanak sağlayan koruma ve gelişme stratejileri oluşturulur.

(4) İlgili kurum ve kuruluşların, kalkınma ajanslarının, meslek ve sivil toplum kuru-
luşlarının ve özel sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak, planlama sürecine katılımları sağ-
lanır.

(5) Üst ölçekli plan raporunun; vizyon ve öncelikler, ilkeler, amaç, kapsam, hedefler
ve stratejiler, sektörel gelişim senaryoları ve genel arazi kullanım kararlarını içerecek şekilde
hazırlanması esastır.

(6) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, 1/100.000 veya 1/50.000 ölçekte planlama gös-
terimine uygun olacak şekilde plan paftası ve planlama raporu ile bütün olarak hazırlanır.

Kapadokya Alan Yönetim Planı yapım esasları
MADDE 7 – (1) Alan Yönetim Planı, Kapadokya Alanının bütününde, Üst Ölçekli Ka-

padokya Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleşti-
rilmesine yönelik olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır.

(2) Koruma, erişim, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun
ilgisi arasında uygun bir denge oluşturmanın yolları yönetim planı ile gösterilir.

(3) Alanın değerini arttırarak uluslararası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler,
yöntemler ve araçların geliştirilmesi, mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılmasının yolları
yönetim planı ile gösterilir.

(4) Alan Yönetim Planının, alan içinde yapılacak turizm faaliyetlerine yönelik strateji-
lerin belirlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin paydaş analizi ve iş bölümünü içermesi esastır.

(5) Alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek, işletme, yönetim, idari ve finansal mo-
delleri içerecek, alanın ulusal ve uluslararası platformda sunumunu ve tanıtımını sağlayacak;
yönetim, koruma, kullanma, sunum, tanıtım, ziyaretçi politika ve stratejileri yönetim planı ile
belirlenir.

(6) Alanın korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
örgütleri ile yerel halkın görüşleri alınarak planlama sürecine katılımları sağlanır.

(7) Alan yönetiminde yer alacak kurum ve kişilerin görev tanımları belirlenir, bunların
gerçekleştirilmesine ilişkin çalışma programları ve bütçe analizleri hazırlanır, finans kaynakları
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tespit edilir, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait proje tanımlarını içeren eylem planı
hazırlanır.

(8) Yönetim Planının uygulamasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu süreçte yer ala-
cak tarafların eğitimine ilişkin programlar hazırlanır.

Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarının yapım esasları
MADDE 8 – (1) Alan bütününe yönelik hazırlanacak olan Üst Ölçekli Kapadokya Alan

Planının onaylanmasının ardından Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları üst öl-
çekli planlara uygun olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır. İlgili yerel idarelerce de
Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları hazırlanarak Başkanlığa teklif edilebilir.

(2) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları; fiziki, doğal, estetik, tarihi, kül-
türel değerleri ile sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına
dayalı olarak; varsa kadastral durum işlenmiş onaylı hâlihazır haritalar üzerine, ölçeğinin ge-
rektirdiği düzeyde, alan içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal
ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları
ve kullanma şartları ile yapılaşma koşullarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, afet
riskleri ve buna karşı alınacak önlemleri, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini,
yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunlukları ve parsel ta-
sarımlarını içeren hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları, plan notları ve açıklama
raporu ile bir bütün olarak hazırlanır.

(3) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları jeolojik-jeoteknik veya mikro-
bölgeleme etüt raporlarına uygun olarak hazırlanır. Ancak kesin yapı yasağı getirilen alanlarda
yapılan planlarda jeolojik-jeoteknik rapor hazırlanma şartı aranmaz.

(4) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarının eş zamanlı olarak hazırlan-
ması zorunludur.

(5) Kapadokya Alanında mülkiyet dokusu ve fiziksel özellikleri, mevcut sosyal ve tek-
nik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan alanın şartları ile ihtiyaçları gözeti-
lerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya ve taşıt yolları genişlikleri nazım
ve uygulama imar planı kararları ile belirlenir.

(6) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları ile alandaki yapı stokunun dep-
rem, sel, taşkın, heyelan, yangın, kaya düşmesi ve benzeri afetlere karşı daha dayanıklı ve gü-
venli hale getirileceğine ilişkin hedefler, stratejiler ve uygulama esasları getirilir ve bunlar plan
açıklama raporu ile plan notlarına işlenir.

(7) Planlarda, engelliler gibi kamu ortak mekânlarını kullanmakta zorluk çeken kişilerin
kentsel kullanımlara, sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağla-
yıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri geliştirilerek mekânsal dü-
zenlemeler yapılır ve her türlü mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınır.

(8) Plan gösterimi ve plan notlarında yer alan yapılaşma düzeni, yoğunluk ve benzeri
konularda tasarım esasları ve uygulama ilkeleri, ulaşım, dolaşım ve açık alan sistemi ile ilgili
uygulama esasları, koruma, sağlıklaştırma ve koruyucu yenileme program alan ve alt ölçekli
uygulama projelerinin etaplanma esasları, kentsel tasarım, peyzaj, restorasyon, mimari ve mü-
hendislik projelendirme esasları ve prosedürleri ve benzeri hususlar plan raporunda daha detaylı
olarak yazılı ve çizili yer alır.

(9) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarında, kıyı alanlarına rastlayan
paftalarda, kıyı kenar çizgisinin onayına ilişkin bilginin olması zorunludur.

(10) Cumhurbaşkanı kararı ile yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde Başkanlıkça tespit
edilecek alanı kapsayacak şekilde yapı yasağına ilişkin Kapadokya Alanı nazım ve uygulama
imar planları yapılabilir.
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Kapadokya Alan planlarının onaylanması, yürürlüğe girmesi ve itirazlar
MADDE 9 – (1) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan Üst Ölçekli Kapadokya Alan

Planına ilişkin olarak;
a) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen Üst
Ölçekli Kapadokya Alan Planı onaylanmak üzere Bakanlığa iletilir. Bu plan Bakan tarafından
onaylanarak yürürlüğe girer.

b) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı plan notları, plan raporları ve ekleri ile birlikte
onaylanır. Onay metninde açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları
ile birlikte onaylandığı kabul edilir.

c) Bakan tarafından onaylanan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, onay tarihinden iti-
baren en geç on beş iş günü içinde Başkanlıkça tespit edilen ilan yerlerinde ve Başkanlığın in-
ternet sayfasında otuz takvim günü süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde
plana gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından itiraz edilebilir. Başkan-
lığa gönderilen itirazlar, takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir. Komisyonca
uygun görülen itirazlar doğrultusunda plan Başkanlıkça revize edilir veya ettirilir ve onay süreci
tekrarlanır. Komisyonca itirazların reddedilmesi halinde plan başkaca bir onay işlemine gerek
kalmaksızın ret kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin so-
nunda kesinleşir.

ç) Komisyonca uygun bulunmayan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı düzeltilmek üze-
re Başkanlığa iade edilir. Başkanlıkça iade gerekçeleri de göz önünde bulundurularak revize
edilen veya ettirilen planlar tekrar Komisyonun uygun görüşüne sunulur. Komisyonda görü-
şülen ve uygun görülen Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı onaylanmak üzere Bakanlığa iletilir.

d) Kesinleşen Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı ilgili idarelere ve ilgili kurum ve ku-
ruluşlara gönderilir. Kesinleşen Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının her bir paftasının ön yü-
züne plan işlem numarası ile onay tarih ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur.

(2) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim
modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan Alan
Yönetim Planı bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından
değerlendirilir. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen Alan Yönetim Planı onaylanmak üzere
Başkanlığa iletilir. Bu plan Başkanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer.

(3) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan veya yerel idarelerce teklif edilen Kapa-
dokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin olarak;

a) Nazım ve uygulama imar planları, bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çer-
çevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen nazım
ve uygulama imar planları onaylanmak üzere Başkanlığa iletilir. Bu planlar Başkanlık tarafın-
dan altmış gün içinde onaylanarak yürürlüğe girer.

b) Komisyona iletilen nazım ve uygulama imar planlarının eksik belgesinin olup ol-
madığı öncelikle Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten Grup Başkanlığı tarafından in-
celenir. Eksik belgesi bulunduğu saptanan planlar Komisyona sunulamaz.

c) Komisyon, nazım ve uygulama imar planlarını belgeleri tam olarak ibraz edildiği ta-
rihten itibaren en geç altı ay içinde karara bağlar.

ç) Bu planlar, plan notları, plan raporları ve ekleri ile birlikte onaylanır. Onay metninde
açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları ile birlikte onaylandığı kabul
edilir.

d) Başkanlık tarafından onaylanan nazım ve uygulama imar planları, onay tarihinden
itibaren en geç on beş iş günü içinde Başkanlıkça tespit edilen ilan yerlerinde ve Başkanlığın
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internet sayfasında otuz takvim günü süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde
planlara gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından itiraz edilebilir. Baş-
kanlığa gönderilen itirazlar, takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir. Komisyonca
uygun görülen itirazlar doğrultusunda planlar Başkanlıkça revize edilir veya ettirilir ve onay
süreci tekrarlanır. Komisyonca itirazların reddedilmesi halinde planlar başkaca bir onay işle-
mine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı sü-
resinin sonunda kesinleşir.

e) Komisyonca uygun bulunmayan nazım ve uygulama imar planları düzeltilmek üzere
Başkanlığa veya teklif sahibi yerel idareye iade edilir. İade gerekçeleri de göz önünde bulun-
durularak söz konusu planlar revize edilir ve değerlendirilmek üzere Komisyona sunulur.

f) Kesinleşen nazım ve uygulama imar planları ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuru-
luşlara gönderilir. Kesinleşen planların her bir paftasının ön yüzüne plan işlem numarası ile
onay tarih ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur.

g) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan mekansal planlara, onaya sunulmadan önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınır.

Kapadokya Alan planları değişikliği, revizyonu ve ilaveler
MADDE 10 – (1) Kapadokya Alan planlarında yapılacak değişiklikler, revizyon ve ila-

ve işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve bu Yönetmelikte belirtilen plan yapımı usullerine tabidir.
(2) Mevcut planların yürütülmesinin mümkün olmadığı veya yeni ihtiyaç ve sorunların

tespiti halinde planın tamamını ve/veya plan ana kararlarını etkileyecek büyük bir kısmının
yenilenmesi amacıyla revizyon yapılabilir.

(3) Kapadokya Alan planlarında, planlama alanının bütününü olumsuz etkileyecek,
mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel alan doku özellik-
lerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev ve dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapıla-
maz.

(4) Plan değişikliği yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ise yapılacak değişiklik-
lerin plan bütünlüğünü, ana kararlarını, sürekliliğini bozmayacak nitelikte, teknik ve nesnel
gerekçelere dayalı olması esastır.

(5) Kapadokya Alan planlarında yapılacak değişikliklerin, Kapadokya Alanının ana
kaynak değerini oluşturan peribacaları ile diğer jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların siluetini,
doğal ve görsel peyzaj değerleri ile yörenin yerleşim özelliklerini, geleneksel dokusunu ve
kimliğini olumsuz yönde etkilememesi zorunludur.

(6) Kapadokya Alan planlarında, Kapadokya Alanının bütününü etkilemeyecek deği-
şiklikler, emsal ve kat adedi artırımı ile alan kullanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki
değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde plan müellifi dışında
planlama ekibinin tamamının bulunması şartı aranmaz.

Alt ölçekli uygulama projeleri
MADDE 11 – (1) Kapadokya Alanında, Başkanlıkça gerek görülen alanlarda alt ölçekli

uygulama projeleri yapılır ya da yaptırılır. İlgili yerel idarece alt ölçekli uygulama projeleri ha-
zırlanarak Başkanlığa teklif edilebilir. Bu projeler Komisyonca uygun bulunduktan sonra ilgili
yerel idarece uygulanır. Yapılacak uygulamalar Başkanlıkça denetlenir.

(2) Alt ölçekli uygulama projelerinin; alanın kimliğini vurgulayıcı, doğal, kültürel, ar-
keolojik, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel
ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanması; parsel tasarımı, bitkisel ve yapısal peyzaj ile açık
alan düzenlemelerini içermesi; engelli erişimi, taşıt ve yaya ulaşımı, otopark ilişkilerini kurması
zorunludur.
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(3) Projeler her türlü mimari, doğal, kültürel ve arkeolojik öğelerin ölçülü olarak işlen-
diği plankote içeren varsa kadastral durum işlenmiş onaylı hâlihazır haritalar üzerine çizilir.

(4) Alt ölçekli uygulama projeleri; uygun ölçekte, yeterli sayıda kesit, siluet ve üç bo-
yutlu modellemeleri içerecek şekilde, proje raporu ve uygulama tasarım rehberi ile birlikte su-
nulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kapadokya Alan Planları Müelliflerinin Görev, Yetki ve Nitelikleri

Yetki
MADDE 12 – (1) Kapadokya Alan planlarının müellifi, şehir plancısı/şehir ve bölge

plancısıdır.
(2) Plan müellifi Kapadokya Alan planları kapsamında üretilen her tür ve ölçekteki plan,

plan raporu ve ekleri ile araştırma analiz çalışmaları ve eklerini imzalamakla yükümlüdür.
Plan müellifinde aranacak asgari nitelikler
MADDE 13 – (1) Kapadokya Alan planları müellifinde asgari aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Asgari dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makam-

larca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının şehir planlama veya şehir ve bölge planlama
bölümünden, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı unvanını alarak mezun olmak,

b) 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 1 inci
maddesinde belirlenen niteliklere sahip olmak ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca ilgili meslek odasına
kayıtlı olmak,

c) TMMOB Şehir Plancıları Odasından alınmış büro tescil belgesine sahip olmak,
ç) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yüküm-

lenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik kapsamında, Üst Ölçekli Kapadokya
Alan Planı için verilen imar planı yapımı yeterlilik belgesinden asgari (A); Kapadokya Alanı
Nazım ve Uygulama İmar planları için verilen imar planı yapımı yeterlilik belgesinden asgari
(C) grubu yeterlilik belgesine sahip olmak.

(2) Kapadokya Alan planlarının Başkanlık bünyesinde hazırlanması durumunda birinci
fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşullar aranmaz.

(3) Planlama çalışmasını yüklenecek müellif kuruluşların ortaklarından yukarıdaki ni-
teliklere sahip şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı ortaklarının toplam asgari % 51 hissesi
olmak zorundadır.

Planlama ekibinde aranacak nitelikler
MADDE 14 – (1) Planlama ekibinde yer alacak uzmanların; asgari dört yıllık lisans

eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğrenim
kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

(2) Ayrıca ekipte yer alacak mimar, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar,
peyzaj mimarı, mühendis ve şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısının 3458 sayılı Kanunun
1 inci maddesinde belirlenen niteliklere sahip olması ve 6235 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi
uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olması gereklidir.

(3) Müellifler, iş tanımına göre ekiplerinde belli sürelerle ya da sürekli olarak görev
yapacak uzmanların isimlerini, özgeçmişlerini ve istenecek diğer belgelerin Başkanlıkça onaylı
örneklerini sözleşme aşamasında Başkanlığa vermek zorundadırlar.

(4) Kapadokya Alan planları yapım ekiplerinde plan müellifi dışında;
a) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, mimar,

peyzaj mimarı, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, sanat tarihçisi, sosyolog,
arkeolog, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, jeomorfolog, harita mühendisi, çevre mühendisi,
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ziraat mühendisi, biyolog, ekolog ve Başkanlıkça alanın niteliğine göre ihtiyaç duyulan meslek
gruplarından uzmanın bulunması zorunludur.

b) Kapadokya Alan Yönetim Planında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, mimar,
peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyolog, arkeolog, çevre mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog
ile hukuk, kamu yönetimi, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, işletme ve ekonomi bölümü
mezunları ve Başkanlıkça alanın niteliğine göre ihtiyaç duyulan meslek gruplarından uzmanın
bulunması zorunludur.

c) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge
plancısı, mimar ve peyzaj mimarının bulunması zorunludur. Planlama ekibinde yer alacak uz-
manların sayısı ile alanının niteliğine göre ihtiyaç duyulabilecek diğer meslek uzmanları Baş-
kanlıkça belirlenir. Planlama alanında farklı sit statüleri bulunması durumunda ise;

1) Kentsel Sit Alanlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, restorasyon konusunda
yüksek lisans yapmış mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyolog,

2) Arkeolojik Sit Alanlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, restorasyon konu-
sunda yüksek lisans yapmış mimar, arkeolog, sosyolog,

3) Doğal Sit Alanlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, peyzaj mimarı ile birlikte
orman mühendisi, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, mimar, harita mühendisi, hidrolog, bi-
yolog, zoolog, ekolog,

bulunması zorunludur.
(5) Aynı alanda birden fazla türde sit olması halinde planlama ekibi her sit türü için

dördüncü fıkranın (c) bendinde tanımlanan planlama ekibindeki meslek gruplarını içerecek şe-
kilde oluşturulur.

Plan müellifine ait sınırlamalar
MADDE 15 – (1) Müellifler, yükümlendikleri planlama işinin kapsadığı planlama ya-

pılan alanın sınırları içinde, planlama süresince Başkanlık veya yerel idareler dışında özel kişi
veya kuruluşlara müşavirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk ve fenni mesu-
liyet üstlenemezler. Ancak, devam eden veya bitmiş olan planlama işine ek yeni bir planlama
işi bu hükmün dışındadır.

(2) Müellif, planlama yapılan alanın sınırları içinde yalnız planlama konusuyla ilgili
olarak kamu görevlilerinin tabi olduğu kanuni sınırlamalara, yasaklara ve sorumluluklara ta-
bidir.

(3) Müellifler ve müellif kuruluşları planlama çalışmalarını yürütürken objektif ve ta-
rafsız davranmak; bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadırlar.

(4) Plan kararlarının verilmesinde, hiçbir kişi ve kuruluştan, sözleşme kapsamı dışında
herhangi bir ayni veya nakdi menfaat temin edemezler. Böyle bir menfaat temin ettiği tespit
edilenler hakkında kanuni işlem yapılır.

(5) Müelliflerin; Başkanlık ile olan sözleşmelerinin müellifin hatası sebebiyle ayrı ayrı
iki işte feshedilmiş olması veya planlama işinde ve aynı aşamada bu Yönetmeliğin 4 üncü mad-
desinde belirtilen hususlara aykırı olduğu gerekçesiyle teklifin Komisyon kararı ile iki defa ret
edildiği hallerde, yeterlilik belgeleri Başkanlığın teklifi ve Komisyonun uygun görüşü ile Ka-
padokya Alanı sınırları içinde bir yıl süre ile askıya alınır.

Plan müellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Başkanlık müellifçe yapılan proje çalışmalarını takiple ve bu hususta

rapor düzenlemekle yükümlüdür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alt Ölçekli Uygulama Projelerinde Görev Alacak Meslek Gruplarının

Temel Nitelikleri ve Yeterliliği
Proje müellifi ve ekibi
MADDE 17 – (1) Alt ölçekli uygulama projelerinde bu maddede belirtilen meslek grup-

larından oluşacak proje ekibinin yürütücüsü, asgari beş yıllık tecrübeye sahip mimar, kentsel
tasarım konusunda yüksek lisans yapmış şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı veya peyzaj mi-
marıdır.

(2) Alt ölçekli uygulama projelerini hazırlayacak proje ekibinin içerisinde; asgari mimar
ve/veya restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, sanat tarihçisi ve/veya arkeolog,
şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı, peyzaj mimarı ve alanın niteliğine göre sorunları
ve potansiyellerinin gerektirmesi halinde diğer meslek gruplarından uzmanlar (jeoloji mühen-
disi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve benzeri) da istihdam edilir.

Proje müellifi ve ekibinde aranacak nitelikler
MADDE 18 – (1) Alt ölçekli uygulama projelerini hazırlayacak mimar, peyzaj mimarı

veya kentsel tasarım konusunda yüksek lisans yapmış şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı
olan proje müellifinin asgari aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir:

a) 3458 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen niteliklere sahip olmak ve 6235
sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmak,

b) İlgili meslek odalarından alınmış büro tescil belgesine sahip olmak.
(2) Alt ölçekli uygulama projelerini hazırlayacak proje ekibinin içerisinde; asgari mimar

ve/veya restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, sanat tarihçisi ve/veya arkeolog,
şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, peyzaj mimarı ve alanın niteliğine göre sorunları ve po-
tansiyellerinin gerektirmesi halinde diğer meslek gruplarından uzmanlar (jeoloji mühendisi,
harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve benzeri) da istihdam edilir. Bu
ekipte yer alacak meslek odası bulunan uzmanların birinci fıkranın (a) bendinde tanımlanan
özellikleri taşıması zorunludur.

(3) Müellifler iş tanımına göre ekiplerinde belli sürelerle ya da sürekli olarak görev ya-
pacak uzmanların isimlerini, özgeçmişlerini ve istenecek diğer belgelerin Başkanlıkça onaylı
örneklerini sözleşme aşamasında Başkanlığa vermek zorundadır.

Proje müellifine ait sınırlamalar
MADDE 19 – (1) Müellifler, alt ölçekli uygulama projelerine ilişkin çalışmalarını yü-

rütürken objektif ve tarafsız davranmak, bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorun-
dadır.

Proje müellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Başkanlık, müellifçe yapılan proje çalışmalarını takiple ve bu hususta

rapor düzenlemekle yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 21/7/1983 tarihli

ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı
İmar Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

FREN GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ

TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/2015/68)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik

(AB/2015/68)’in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/10/2020” ibaresi

“1/4/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ

PERFORMANSINA YÖNELİK ŞARTLAR HAKKINDA TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/2015/96)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hak-

kında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 97/68/AT Yönetmeliği: 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan

Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip

Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nin 2/6/2020 tarihli değişikliği dahil konsolide metnini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Emisyon geçişi

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yapılan atıflar ve bu Yönet-

meliğin amaçları bakımından; 97/68/AT Yönetmeliğinin uygulama alanını ilgili Yönetmeliğin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/12/2019 30992

2- 16/4/2020 31101
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uygulama alanında yer almayan motorlara sahip olan araçları kapsayacak şekilde genişleten

mevzuatın yürürlüğe girmesinden ve söz konusu mevzuatın hükümlerinden bağımsız olarak,

Faz IIIB ve Faz IV’ün zorunlu uygulanması açısından da geçerli olmak üzere tarım ve orman

araçları ile bunlara takılan motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulan-

maya devam eder.

(2) Birinci fıkranın istisnası olarak, 37 kW ≤ P < 56 kW arasındaki motora sahip tarım

ve orman araçları ile bunlara takılan söz konusu motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğinin geçici

3/A maddesinin birinci fıkrasındaki 1/10/2020 tarihi 1/4/2021 olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ FONKSİYONEL GÜVENLİK

GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(AB/2015/208)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönet-

meliği (AB/2015/208)’nin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2020” ibaresi

“1/4/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“1/10/2020” ibaresi “1/4/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/4/2020 31101

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/12/2019 30992

2- 16/4/2020 31101
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE
DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve
Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
(AB/167/2013)’in 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “1/10/2020” iba-
releri “1/4/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan
“1/10/2020” ibaresi “1/4/2021” şeklinde değiştirilmiş, on birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek-
lenmiştir.
“Bu fıkra, 1/4/2021 tarihine kadar uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN
ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(AB/1322/2014)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yö-
netmelik (AB/1322/2014)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2020”
ibaresi “1/4/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2014 29088

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/12/2016 29932 (Mükerrer)

2- 28/12/2019 30992

3- 16/4/2020 31101

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/12/2019 30992
2- 16/4/2020 31101
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Türkiye Ulusal Ajansından:
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI İNSAN KAYNAKLARI

VE UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal Ajansı) hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek
personelin istihdamı, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
ile personel ile ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin ek 23 üncü ve ek 27 nci maddeleri ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 68 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını (Türkiye

Ulusal Ajansı),
b) Avrupa Birliği Başkanı: Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu Avrupa Birliği Baş-

kanlığının Başkanını,
c) Avukat: Ajansta avukat olarak istihdam edilen personeli,
ç) Bakan: Dışişleri Bakanını,
d) Başkan: Ajans Başkanını,
e) Denetçi: Denetim görevlerini yürütmek üzere Ajansta istihdam edilen personeli,
f) Destek Hizmetleri Personeli: Ajansta büro görevlisi veya sekreter olarak istihdam

edilen personeli,
g) Genel Koordinatör: Ajansta genel koordinatör olarak istihdam edilen ve kendisine

bağlı birimlerin koordinasyonundan sorumlu personeli,
ğ) Giriş Sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı ve/veya

sözlü/uygulamalı sınavı,
h) Sınav Komisyonu: Giriş Sınavlarının planlaması ve uygulanması esnasında görev

alacak Komisyonu,
ı) Koordinatör: Başkana veya genel koordinatöre bağlı olarak program alanlarındaki

faaliyetleri veya Ajansın bilişim, bütçe ve finansman, hukuk işleri, idari işler, iletişim, insan
kaynakları, muhasebe, program izleme ve değerlendirme, satınalma ve benzeri hizmetlerinin
yürütülmesinden ve koordine edilmesinden sorumlu birim yöneticisi olan Ajans personelini,

i) Merkezi Sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

j) Mütercim: Ajansta mütercim olarak istihdam edilen personeli,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilen Ajansın asli ve sürekli işlerini

yapan personeli,
m) Programlar: Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve katılımcı ülkeler arasında

eğitim ve gençlik alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan programları,
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n) Sürekli İşçi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (D) bendi uyarınca sürekli işçi statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılan
personeli,

o) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
ö) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu: Uzmanlık tezlerini değerlendiren ve yeterlik sınavını

yapan kurulu,
p) Uzman: Ajans uzmanını,
r) Uzman Yardımcısı: Ajans uzman yardımcısını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) Yönetici: Başkan, Genel Koordinatör ve Koordinatörleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynakları Politikası ve Pozisyonlar

İnsan kaynakları politikası ve ilkeleri
MADDE 4 – (1) Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ama-

cıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası Ajans tarafından bu maddenin ikinci fıkrasında
yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İnsan kaynakları politikasının belirlenmesinde;
a) Ajansın personel ihtiyaçlarının nitelik ve sayı olarak belirlenmesi,
b) İhtiyaç duyulan personelin uygun şekilde temini, seçimi ve uygun işlere yerleştiril-

mesi,
c) Personelin eğitim ve kariyer gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,
ç) Ajansın ihtiyaçları ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde kariyer

ve performans yönetiminin gerçekleştirilmesi,
d) Ücret yönetiminin mevzuata, Ajansın ihtiyaçlarına, personelin nitelik ve performan-

sına uygun şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi,
e) Çalışanlarla ilişkilerin mevzuata, görev gereklerine ve çalışanların ihtiyaç ve bek-

lentilerine uygun biçimde düzenlenmesi ve yürütülmesi,
esastır.
Pozisyonlar
MADDE 5 – (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kulla-

nımı hususlarında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Alımı

İstihdam şekilleri
MADDE 6 – (1) Ajansın asli ve sürekli hizmetleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin ek 23 ve ek 27 nci maddelerine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen
personel eliyle yürütülür.

(2) Ajansta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi ile bu mad-
deye dayanılarak Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeli-
ğine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.

(3) Ajansta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yerli
veya yabancı sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu personelin istihdamına ilişkin hususlar
ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

(4) Ajansta 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkra-
sında belirtilen hizmetler için 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelik kapsamında sürekli işçi statüsünde personel istihdam edilebilir. Bu personel hakkında
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bunlar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hü-
kümlerine tabidir.
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Personelde aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Sürekli işçiler hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında istihdam

edileceklerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde
sayılan genel şartlar aranır.

(2) Genel koordinatör için;
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yükseköğretim gördükten sonra kamuda en az beş yıl çalışmış ve halen kamu per-

soneli olmak,
c) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde atama teklifinin yapıldığı ta-

rihten önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en
az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır. Ajansta uzman olarak görev yapmış olanlar için bu fıkranın (c) bendi
uygulanmaz.

(3) Koordinatör için;
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yükseköğretim gördükten sonra kamuda en az beş yıl çalışmış ve halen kamu per-

soneli olmak,
c) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde atama teklifinin yapıldığı ta-

rihten önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en
az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır. Ajansta uzman olarak görev yapmış olanlar için bu fıkranın (c) bendi
uygulanmaz.

(4) Uzman yardımcısı için;
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi

ve idari bilimler, dil, tarih ve coğrafya, edebiyat, eğitim, fen, halkla ilişkiler, iletişim, mimarlık,
mühendislik ve teknoloji fakültelerinden veya Ajansın ihtiyacına göre personel alım ilanında
duyurulan diğer fakültelerden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Ajans, sınav ilanında yer vermek
suretiyle, sınavı bu bentte sayılan tüm fakülte ve bölüm mezunlarına açık yapabileceği gibi,
hizmet gereklerini ve Ajansın ihtiyaç durumunu dikkate alarak yapacağı tespite göre fakülte
ve bölümlerden bir kısmına açık olarak da yapabilir.)

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldur-
mamış olmak,

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seç-
me Sınavından (KPSS) başvuru ilânında belirtilen puan türünde ve ilanda belirtilen asgari puanı
almış olmak,

ç) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru ta-
rihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan
en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafın-
dan kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır.
(5) Denetçi için;
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme,

siyasal bilgiler fakültelerinde yer alan bölümler veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul
edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan KPSS’den başvuru
ilânında belirtilen puan türünde ve ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,
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c) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru ta-
rihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan
en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafın-
dan kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır.
(6) Mütercim için;
a) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren İngilizce Mütercim Tercümanlık,

İngilizce Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi
bölümlerinden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumla-
rından mezun olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS’den başvuru
ilânında belirtilen puan türünde ve ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,

c) İngilizce dilinde sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (A) düzeyinde puan almak veya İngilizce dil yeterliliği
bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır.
(7) Avukat için;
a) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan KPSS’den başvuru

ilânında belirtilen puan türünde ve ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,
şartları aranır.
(8) Destek hizmetleri personeli için;
a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan KPSS’den başvuru

ilânında belirtilen puan türünde ve ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,
şartları aranır.
(9) İstihdam edilecek personel için ilgili personel alım ilanında belirtilmek kaydıyla

Ajans tarafından görevin niteliğine göre yukarıdakilere ilave şartlar belirlenebilir.
Personel seçimi
MADDE 8 – (1) Ajansta Genel Koordinatör ve Koordinatör dışındaki personel giriş

sınavı ile alınır.
Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Personel alımı, Resmî Gazete’de ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı ile Ajansın internet sitelerinde sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir. Sınav
ilanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ajansın internet sitelerinde kesintisiz en
az 15 gün süreyle kalır.

(2) İlanda;
a) Adaylarda aranacak şartlar,
b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,
c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,
ç) Sınav usulü, konuları, tarihi ve yeri,
d) Merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,
e) Gerekmesi halinde istenecek belgeler,
f) Gerekli görülecek diğer hususlar,
yer alır.
(3) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az 15 günlük başvuru süresi ta-

nınır.
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(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese
veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapıla-
bilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmaz.

(5) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilen-
dirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik
posta adreslerine veya Ajansın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ay-
rıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(6) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için
ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü/uygulamalı
sınav yapılması hâlinde aday sayısı her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edi-
len pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan
başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda
son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

Sınav komisyonu
MADDE 10 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuç-

larının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan sınav
komisyonu sorumludur.

(2) Sınav komisyonu; Başkanın teklifi ve Avrupa Birliği Başkanının onayı ile görev-
lendirilecek biri komisyon başkanı olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Komisyon Başkanı;
Başkan, Genel Koordinatör veya Koordinatörlerden belirlenir. Personel alımı yapılacak pozis-
yonun özel teknik bilgi gerektirmesi halinde, öğretim üyeleri ile diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarından konusunda uzman en fazla iki kişi ilave komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir.
Aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısım-
larının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

(4) Komisyon, en az 5 üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
Giriş sınavları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı Ajansın görev alanı ve personel alınacak pozisyonun ni-

telikleri dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır. Uzman Yardımcısı
için yazılı sınav konuları; alan bilgisi, Ajansın görev alanına ait konular ile genel yetenek ve
genel kültür başlıklarından oluşur. Yazılı sınavda soruların bu başlıklar bakımından hangi ağır-
lıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav ilanında yer verilir. Alan bilgisi, sınav ilanında
yer alan fakülte ve bölümlere göre belirlenir.

(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yön-
temiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Ajans tarafından yapılabileceği gibi
protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniver-
sitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) 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. Adaylar,

komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri
için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir komisyon üyesince ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
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(4) Uygulamalı sınav, Ajansın görev alanına uygun konularda ve giriş sınavı duyuru-
sunda belirtilen usul ve şekilde gerçekleştirilir.

(5) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla
sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından
oluşur.

(6) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Ajansın resmi internet sayfasında ilan edilir.
İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit ol-
ması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü/uygulamalı sınav puanı, bunların eşit ol-
ması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce
olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(7) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen po-
zisyon sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın
isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden on iki ay için geçerli
olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(8) Giriş sınavında bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen puanı almış olmak, adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

(9) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü
içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç kırkbeş gün
içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması
MADDE 12 – (1) Ajansta istihdam edilecek personelden sözleşme imzalanmak üzere

aşağıdaki belgeler istenir:
a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; ya-

bancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu ta-
rafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı
örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Ajans tara-
fından istenen belge,

c) T.C. kimlik numarası beyanı,
ç) Adli sicil kaydına ilişkin belge,
d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı,
e) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları

hizmet belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
g) Başvuru Formu,
ğ) Mal bildirim beyannamesi,
h) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair

yazılı beyan,
ı) Son altı ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerden diğer kamu kurumlarından elektronik olarak te-

min edilebilenler adaylardan istenmeyebilir.
(3) Adaylar, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Ajansa müracaat

eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama
işlemleri yapılmaz.

11 Temmuz 2020 – Sayı : 31182                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



(4) İstenilen belgeler, insan kaynaklarından sorumlu birim tarafından incelenir. İnceleme
sonunda eksiklik olduğu anlaşılırsa tamamlanması için on işgünü ek süre verilir. Bu süre so-
nunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları
olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(5) Giriş sınavı sonucunda nihai başarı listesinde asıl olarak yer alan ve gerekli şartları
taşıyan adaylar ile sözleşme imzalanır.

(6) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da görevden ayrılanların
yerine, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen süre içinde kalmak
koşuluyla, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(7) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış
olanlar iptal edilir.

(8) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri
feshedilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Ajansı yanıltanlar kamu görevlisi
ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

(9) Personel ile sözleşme imzalamaya Başkan yetkilidir. Başkan sözleşme imzalama
yetkisini uygun gördüğü birim amirine devredebilir.

(10) Genel Koordinatör ve Koordinatör pozisyonlarına atanan personel için bu madde-
nin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uygulanmaz.

Deneme süresi
MADDE 13 – (1) Giriş sınavıyla ilk defa işe alınanlarla, üç aylık deneme süresi için

sözleşme yapılır.
(2) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı,

girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, ikinci
ayın sonu itibarıyla personel değerlendirme formu ile personelin bağlı olduğu birim amirlerince
silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak insan kaynaklarından sorumlu birime sunulur.
İnsan kaynaklarından sorumlu birimin teklifi ile Başkan tarafından deneme sürecinin başarı
ile geçirildiği onaylanır.

(3) Deneme süresi içinde personel değerlendirme;
a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,
b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
d) Personelin görevle bağlantılı kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız,

70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile asıl sözleşme yapılır, başarısız sa-

yılanların sözleşmeleri yenilenmez.
Göreve başlama süresi
MADDE 14 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.
(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve

başlamak ile mükelleftir.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların

sözleşmeleri Ajans tarafından feshedilir.
Atamaya yetkili makam
MADDE 15 – (1) Başkan dışındaki personelin atanması Başkanın teklifi, Avrupa Birliği

Başkanının uygun görüşü ve Bakanın onayıyla yapılır. Bakan atama konusundaki onay yetki-
sini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir.
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İKİNCİ KISIM
Uzman Yardımcısı ve Uzman İstihdamı

BİRİNCİ BÖLÜM
İstihdam Usulü

İstihdam usulü
MADDE 16 – (1) Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında 657 sayılı Devlet Memur-

ları Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri
kıyasen uygulanır. Uzman yardımcısı alımı bu Yönetmeliğin birinci kısmının üçüncü bölü-
münde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tez ve Yeterlik Süreci

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 17 – (1) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç

olmak üzere, Ajansta iki yılını tamamlayan uzman yardımcıları Başkanlığın görev alanı ile
ilgili konularda üç farklı tez konusu önerisini bağlı bulunduğu Genel Koordinatöre sunar. Su-
nulan konuların Genel Koordinatör tarafından uygun görülmemesi halinde uzman yardımcısı
tarafından ilave tez konusu sunulur. Tez konusu, Genel Koordinatörün uygun görüşü ve Baş-
kanın onayı ile belirlenir. Belirlenen tez konusu aynı usul ile en fazla iki defaya mahsus olmak
üzere değiştirilebilir.

(2) Tez konusu belirlenen uzman yardımcıları için, Başkanın onayı ile tez danışmanı
belirlenir. Tez danışmanı, Ajanstaki uzman, koordinatör ve üstü pozisyonlarda görev yapan yö-
neticiler veya üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktora dere-
cesine sahip görevliler arasından belirlenir.

(3) Uzman yardımcıları, tezlerini danışmanlarının rehberliğinde hazırlar. Tezin hazır-
lanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya
başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması
esastır. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerile-
rini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları tez konuları ve danışmanlarının kendilerine teb-

liğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bir tez önerisi hazırlarlar. Tez danışmanları,
tez önerilerini görüşleriyle birlikte bir ay içerisinde bağlı oldukları Genel Koordinatörlüğe gön-
derirler. Genel Koordinatörlük tez önerilerini, tez danışmanının görüşü ile birlikte Tez ve Ye-
terlik Sınav Kurulunun onayına sunar. Uygun bulunması halinde bu durum uzman yardımcısına
tebliğ edilir. Tez önerisinde; tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, bilgi toplama
araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler verilir.

(2) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içeri-
sinde, hazırladığı tezi bağlı olduğu Genel Koordinatörlüğe teslim etmek zorundadır.

(3) İkinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan has-
talık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

Tez ve yeterlik sınav kurulu
MADDE 19 – (1) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilecek

bir Genel Koordinatör başkanlığında, diğer Genel Koordinatörler veya Koordinatörler arasın-
dan belirlenecek beş üyeden oluşur. Tez ve Yeterlik Sınav Kuruluna aynı usulle beş yedek üye
belirlenir.

Tezin değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı

raporları, iki hafta içinde Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tari-
hinden itibaren en fazla üç ay içinde Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu marifetiyle değerlendirilir.
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Uzman yardımcıları, bu sürenin tamamlanmasını müteakip en fazla üç ay içinde toplanacak
Kurul önünde tezlerini sözlü olarak savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını ce-
vaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya
başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Tez değerlendirme
sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde insan kaynaklarından sorumlu birime teslim
edilir.

(2) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcılarına
tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavına girebilmek için aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri hariç, uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dâhil en az
üç yıl Ajansta görev yapmış olmak ve hazırladığı tezin başarılı kabul edilmesi şarttır.

(2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte
yazılı veya sözlü olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınav soruları Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Sınav so-
rularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesi için gerektiğinde öğretim üyelerinden
veya konusunda uzman kamu personelinden yararlanılabilir.

(4) Yeterlik sınavı Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az bir ay önce ilân
edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması ha-
linde sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde
ise Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik or-
talamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir.

Uzmanlığa atanma
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman pozisyonlarına atanabil-

meleri, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından asgari (C) düzeyinde veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve ulus-
lararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde
sahip olma şartına bağlıdır.

(2) Uzman unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak iste-
yenler, boş pozisyon olması ve Ajansın ihtiyacı bulunması şartıyla uzmanlığa yeniden atana-
bilirler.

Başarısızlık durumu
MADDE 23 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hak-
kını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman
yardımcısı unvanını kaybederler ve Ajansta büro görevlisi unvanlı pozisyona atanırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Personelin Yükümlülükleri ve Yasakları

Sadakat
MADDE 24 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle

bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadır.
Devlete bağlılık ve tarafsızlık
MADDE 25 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi

veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2020 – Sayı : 31182



getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapa-
mazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu ey-
lemlere katılamazlar.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlü-
ğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bu-
lunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya
derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 26 – (1) Yöneticiler, kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla

belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki
personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

(2) Yöneticiler, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Yetkilerini
kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.

(3) Yöneticiler, maiyetindeki personele kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamele-
rine aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte
bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Görevlerin yerine getirilmesi
MADDE 27 – (1) Personel; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yö-

nerge, programlara ait anlaşmalar ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler
tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin zamanında, iyi ve doğru
yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar
MADDE 28 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine

teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödetti-
rilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri
MADDE 29 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde

Ajansı temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık
olduğunu göstermek zorundadır.

Mal bildirimi
MADDE 30 – (1) Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait

taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiri-
minde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunsuz emir
MADDE 31 – (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak

amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer
mevzuat hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, so-
rumluluk emri verene aittir.

(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren perso-
nel sorumluluktan kurtulamaz.

Devir ve teslim zorunluluğu
MADDE 32 – (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para

ve para niteliğindeki değerler ile mülkiyeti Ajansa ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kul-
lanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele
derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

11 Temmuz 2020 – Sayı : 31182                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Basına bilgi veya demeç verme yasağı
MADDE 33 – (1) Başkanın yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel, Ajansı

ilgilendiren konular hakkında basına bilgi veya demeç veremez.
Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı
MADDE 34 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun

görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen eko-
nomik değeri olan ya da olmayan hediye kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama
MADDE 35 – (1) Personelin, Ajansın hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hiz-

met alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar
dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı
paylaşımı da dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme
MADDE 36 – (1) Personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksa-

tacak ya da etkileyecek, Ajansın görev alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurulabi-
lecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uya-
rınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışın-
dadır:

a) Faaliyet konusu Ajansın görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kay-
dıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması,

b) Mesai saatleri dışında bilirkişilik, hakemlik veya değerlendiricilik gibi görevlerin
yapılması,

c) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım
sandıkları, dernek ve vakıflar, bunların iştirakleri ile yönetim ve denetim kurulları üyelikleri
görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmaların
yapılması,

ç) Başkan veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla, diğer kurum ve kuruluşlarca
yürütülen ve/veya desteklenen araştırma ve geliştirme projelerinde görev alınması.

Toplu eylemde bulunma yasağı
MADDE 37 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,

hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Personelin Hakları

İzinler
MADDE 38 – (1) Yıllık izinler Başkanın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihti-

yaca göre kısım kısım kullanılabilir. Başkan bu yetkisini astlarına devredebilir.
(2) Birbirini izleyen iki yılın izni birarada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç

önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
(3) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç

malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
(4) Aylıksız izin sırasında personelin pozisyonu saklı tutulur ve sözleşmesi feshedil-

mez.
(5) Doğum yapan veya evlat edinen personele isteği halinde, mevzuata göre kullandığı

ücretli iznin bitiminden itibaren en fazla iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
(6) Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince aylıksız izinli sayılır.
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(7) Dış burslar veya kendi imkânları ile yurtdışında eğitim görmek isteyen personele,
gerekli onay belgelerinin Ajansa sunulması ve Ajans tarafından uygun bulunması kaydıyla en
fazla iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre, eğitimin devam ettiğinin belgelenmesi kay-
dıyla en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

(8) İzin hakları bakımından bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam
edilen personelin tabi olduğu hükümler kıyasen uygulanır.

Sosyal güvenlik ve emeklilik
MADDE 39 – (1) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
sayılır. Personel, mali ve sosyal hak ve yardımlar bakımından emsali olarak belirlenen personel
ile emeklilik hakları bakımından da denk kabul edilir.

Sendikal faaliyette bulunma
MADDE 40 – (1) Personel, 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendi-

kaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup, anılan Kanunda belirtilen hükümler
uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Saatleri ve Fazla Çalışma

Çalışma saatleri
MADDE 41 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrası (A) bendi kapsamında istihdam edilen personelin çalışma saatleri bakımından tabi ol-
duğu hükümler kıyasen uygulanır. Ancak Ajansın çalışma saatlerinde farklı düzenlemeye gi-
dilebilir.

Fazla çalışma ve ücreti
MADDE 42 – (1) Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda,

personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir.
(2) Fazla çalışma ve ücreti hususlarında Cumhurbaşkanı veya yetkilendirdiği makamca

belirlenen emsali personelin tabi olduğu hükümler kıyasen uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Süre, Ücret, Gündelik ve Yolluklar

Sözleşme süresi
MADDE 43 – (1) Deneme sürecini başarıyla tamamlamış olan personel ile belirsiz sü-

reli idari hizmet sözleşmesi imzalanır.
Sözleşme ücreti
MADDE 44 – (1) Personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre

ek 23 veya 27 nci maddeleri kapsamında Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tara-
fından belirlenen ücret ödenir. Bu Yönetmelik kapsamında fazla çalışma, performans ücreti,
ödül ve benzeri isimler altında yapılacak bütün ayni ve nakdî ödemelerde de bu fıkra hükümleri
uygulanır.

(2) Personelin ücreti Devlet memurlarına ücret ödemelerinin yapıldığı günde peşin ola-
rak ödenir.

(3) Ay sonundan önce ayrılmalarda; emekliye ayrılma, ölüm ve 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 25 inci maddesi uyarınca Ajansta görevlendirilenlerin kurumlarına dön-
meleri hali hariç, kalan günlere ait ödemeler geri alınır.

Hizmet sürelerinin değerlendirilmesi
MADDE 45 – (1) Personelin hizmet süreleri ile öğrenim durumlarının değerlendiril-

mesinde emsali personelin tabi olduğu hükümler kıyasen uygulanır.
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Vekâlet
MADDE 46 – (1) Ajansta boş bulunan yönetici pozisyonları için atamaya yetkili ma-

kam tarafından vekâleten görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde vekâleten görevlendirilenlere,
bu görevleri için Devlet memurlarına ödenmesi öngörülen vekalet aylığı ile diğer ödemeler
aynı usul, esas ve şartlar çerçevesinde kıyasen yapılır.

Yolluk giderleri ve gündelikler
MADDE 47 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak görevlendirilen personele, 6245 sayılı

Harcırah Kanunu kapsamında emsali personel için öngörülen harcırah ve tazminat tutarları
ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme, Ödül, Disiplin ve Eğitim

Başarı değerlendirme ve ödül
MADDE 48 – (1) Personel ve/veya birimlerini motive etmek, performanslarını takdir

etmek, araştırmaya teşvik etmek ve nihai olarak da yürütülen iş ve hizmetlerin maliyetlerini
azaltarak verim ve kaliteyi yükseltebilmek amacıyla teşekkür belgesi, başarı belgesi veya üstün
başarı belgesi verilebilir. Ödül sistemi Başkan tarafından onaylanan usul ve esaslarla belirlenir.

Disiplin
MADDE 49 – (1) Personel için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun disiplin hükümleri kıyasen uygulanır.
Yurtiçinde hizmetiçi eğitim
MADDE 50 – (1) Yurtiçinde hizmetiçi eğitime ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından

çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi
Sona erme halleri
MADDE 51 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Personelin emekliye ayrılması,
b) Ölüm,
c) Personel tarafından sözleşmenin feshi,
ç) Ajans tarafından sözleşmenin feshi.
Personel tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 52 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla

sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
Ajans tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 53 – (1) Ajansın personelinin;
a) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya

bu şartları görevi başında kaybetmesi,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen kademe iler-

lemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya halleri üçüncü kez işlemesi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen Devlet me-

murluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri işlemesi,
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Başkanın teklifi, Avrupa Birliği

Başkanının uygun görüşü ve Bakanın onayı ile personelin sözleşmesi Ajans tarafından tek ta-
raflı feshedilebilir.

Yeniden hizmete alınma
MADDE 54 – (1) Sözleşmesi fesih olan personelin yeniden hizmete alınmasında, 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında
istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmenin askıya alınması
MADDE 55 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca

görülen personelin sözleşmesi ihtiyati bir tedbir olarak askıya alınabilir.
(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı

süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri
MADDE 56 – (1) Personele ait tip sözleşme örnekleri Başkan onayı ile belirlenir.
Yöneticilerin görevden alınması
MADDE 57 – (1) Genel Koordinatör pozisyonunda iken görevden alınan personelden;
a) Ajansta en az üç yıl yönetici olarak görev yapmış olanlar uzman veya denetçi pozis-

yonlarına,
b) (a) bendi kapsamına girmeyenlerden Ajansta daha önce yönetici haricindeki pozis-

yonlarda görev yapanlar bu pozisyonlara,
c) Diğerleri ise müktesebine uygun bir pozisyona,
atanırlar.
(2) Koordinatör pozisyonunda iken görevden alınan personelden,
a) Ajansta daha önce yönetici haricindeki pozisyonlarda görev yapanlar bu pozisyonlara,
b) Diğerleri ise müktesebine uygun bir pozisyona,
atanırlar.
Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 58 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, bo-

şanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği
otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen deği-
şiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ
edilmiş sayılır.

(2) Personelin ücretinde değişikliklere sebep olabilecek belgelerin ücretlere yansıtıla-
bilmesi için her ayın onuncu gününden önce Ajansa sunulması gerekir. Bu tarihten sonra su-
nulan belgeler bir sonraki ayın ücret ödemesinde dikkate alınır.

İnsan kaynakları bilgi sistemi ve bildirim
MADDE 59 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak insan

kaynakları bilgi sistemine kaydedilir. Her personel için, gerçek veya elektronik ortamda bir
özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimi verme zo-
runluluğu olanlar için mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin
cezaları ile ödül ve başarı belgeleri ile özlük işlemlerine ilişkin diğer belgeler konulur.

(2) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bil-
giler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sisteminde ilgili “Kamu E-uygula-
ma” modülüne kaydedilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam
edilen sözleşmeli personele ilişkin mevzuat kıyasen uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 61 – (1) 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avrupa

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Uzman Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı yürütür.
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite-

sine bağlı olarak kurulan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ulus-

lararası İlişkiler 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) Birim: Erasmus hareketliliğinden yararlanan ya da mensuplarının yararlanıcı olarak

katıldığı akademik ya da idari birimleri,
b) Merkez: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygula-

ma ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez birimleri: Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Program koordinatörü: Merkez bünyesinde oluşturulacak program koordinatörlerini,
e) Program rehberleri: Merkez bünyesinde oluşturulacak program rehberlerini,
f) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
g) Seçim Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen ve Programdan yararlanacak yarar-

lanıcı adaylarının seçimini gerçekleştiren komisyonu,
ğ) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Program-

ları Merkezi Başkanlığını,
h) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
ı) Yararlanıcı: AB Programlarının alt faaliyetlerinin herhangi birinden yararlanan gerçek

kişileri,
i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını

yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akade-
mik personelin entellektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü prog-

ram ve projelerin Üniversite adına yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak.
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b) Uluslararası eğitim programları ve projelerin (Erasmus +, Leonardo da Vinci, Mev-
lana ve benzeri) Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

c) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim ele-
manlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak.

ç) Kültür, bilim, eğitim ve sağlık turizmi konularında ülkeler arasındaki işbirliğini ge-
liştirmek suretiyle farklı ülke halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağ-
lamak.

d) Ortak menfaatler çerçevesinde etkinlikler yürütmek ve ikili değişim ve işbirliği pro-
tokol ve anlaşmalarını imzalamak.

e) Ortak bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve bu amaçla belli zamanlarda bilim adamı
değişimini koordine etmek.

f) Eğitim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı değişimini teşvik
etmek.

g) Diplomalar ve eğitim çalışmalarının karşılıklı tanınması konusunda çalışmalar yap-
mak.

ğ) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri
ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak.

h) Üniversite öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Avrupa Birliği eğitim ve gençlik
programları hakkında bilgilendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak.

ı) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryan-
tasyon programı hazırlamak ve uygulamak.

i) Erasmus öğrenci değişimi ve projelerinde yer alacak öğrenciler için Yabancı Diller
Bölümü tarafından veya diğer kurumlarla işbirliği çerçevesinde yabancı dil kursları düzenle-
mek.

j) Erasmus öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru
duyuruları, yabancı dil sınavı, mülakat sınavı ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak.

k) Yurt dışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu
sağlamak.

l) Yabancı üniversiteler ile yapılan irtibat seminerlerine ve Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının düzenlediği toplantılara katılmak.

m) Üniversite adına bazı meslek dallarına ilişkin özel projeler geliştirmek.
n) İl genelinde resmi ve özel kurumları eğitim programları ve projeler hakkında bilgi-

lendirmek.
o) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni program-

ların tanıtılması, hazırlanması, yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplan-
tıları ve seminerler düzenlemek.

ö) Yurt dışı üniversiteler ve kuruluşlardan gelen yazıları inceleyip gerekli işlemleri ko-
ordine etmek.

p) Yurt dışı üniversiteler ve kuruluşlar ile koordinasyon için resmi yazışmaları yürüt-
mek.

r) Erasmus+ kapsamında yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve
kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin gezi programlarını koordine etmek.

s) Erasmus+ kapsamında yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversite ve ku-
ruluşların heyetlerinin Üniversiteye düzenledikleri gezi programlarını koordine etmek.

ş) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağ-
lanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konu-
larını düzenlemek.
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t) Üniversitede programlardan yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor
istemek ve değerlendirmek.

u) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için ge-
rekli sistemi kurmak ve işletmek.

ü) Programların Üniversite genelinde, Üniversite stratejik planında yer alan hedefler
doğrultusunda akademik ve idari faaliyetlerini yürütmek, Ulusal Ajans ile koordinasyonu sağ-
lamak, programa ilişkin hedef bütçeyi planlamak, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bu-
lunmak ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak müm-
kün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek, hareketlilikte kaliteyi sağlamak için ge-
rekli önlemleri almak.

v) Mevlana programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanlarının başvurularını al-
mak, seçimlerini yapmak ve gerekli işlemleri takip etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdürün görevi sona erince müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi başında bulun-
madığı zamanlarda görevlerini müdür yardımcıları yürütür.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
d) Merkez birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak gerekli fiziksel olanaklar

(binalar, araç-gereçler ve benzeri) ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.
e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim

Kuruluna sunmak.
f) Üniversite adına, birimlerin kurumlar arası anlaşmalarını imzalamak, yılda en az iki

kez olmak üzere tüm program rehberlerini toplantıya çağırmak ve programın işleyişi hakkında
görüş alışverişinde bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör/Rektör yardımcısı, Müdür, müdür yardımcı-

ları ve fakülte, meslek yüksekokulları öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlen-
dirilecek toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeni-
den görevlendirilebilir.
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(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda
veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

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

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürlük çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdürün önerilerini değerlendirmek.
c) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
ç) Müdürlük için eleman ihtiyacını belirlemek ve talepte bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri, program koordinatörleri ve program rehberleri
MADDE 10 – (1) Merkez bünyesinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen

amaçları gerçekleştirmek amacıyla; birimler, program koordinatörlükleri veya program reh-
berleri oluşturulabilir.

(2) Merkez birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

Programın uygulanmasında görev ve sorumluluklar
MADDE 11 – (1) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik birimlerden, öğretim

elemanlarından görevlendirilecek Akademik Birim Rehberleri, kendi akademik birimlerinde
programının yürütülmesinden sorumludur. Birim Rehberleri, birimleri için imzalanması öngö-
rülen kurumlar arası anlaşma taslaklarını hazırlar. Kendilerine iletilen anlaşma önerileri için
görüş bildirir, birimlerinden programa katılmak için başvuracak yararlanıcı adaylarının ön baş-
vuru evrakını alırlar, programa katılma hakkı kazanan yararlanıcı adaylarının sunacakları form
ve belgelerde kendileriyle ilgili bölümleri onaylarlar. Birimlerine değişim amacıyla gelmek
üzere başvuruda bulunan öğrenci ve personelin başvuruları hakkında görüş bildirir ve gerekli
form ve belgelerini onaylarlar. Birimlerinde programın tanıtımını yapar, uyum faaliyetleri dü-
zenler.

(2) Rektör Ulusal Ajans nezdinde yapılacak ilgili yılın hareketlilik başvurusunu onaylar,
sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri imzalar, devam etmekte olan faaliyet dönemine iliş-
kin ara raporu ve biten faaliyet dönemine ilişkin Üniversite nihai raporunu onaylar.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni-

versitesi Rektörü yürütür.
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Gebze Teknik Üniversitesinden:
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Gebze Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
yönetim organlarına, 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) Merkez: Gebze Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

(GTÜUZEM)’ni,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Gebze Teknik Üniversitesinde yürütülmekte olan

uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim
ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan
eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğren-
me temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme
ile desteklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programla-
rının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, kamu ve özel sektör kurumlarının
eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilme-
sine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yap-
maktır.

Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika

programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eği-
timleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2020 – Sayı : 31182



c) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, oto-
masyon ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışman-
lık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları yapmak veya önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

e) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılacak Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Li-
sans programlarının eğitim öğretimini planlamak ve bu programların uygulanmasına yönelik
eşgüdümü ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan verilen eğitimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu açısından yürütülmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendi-
sine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması ha-
linde yerine müdür yardımcılarından biri, o da bulunmadığı zamanlarda ise, kıdemli olanından
başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.
b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını içeren yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yö-

netim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Diğer üyeler; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bo-
şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim
Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
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c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-
limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim-öğretim veya harmanlan-

mış eğitim-öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, önlisans, lisans tamam-
lama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını uygulamak.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/4/2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Tu-
rizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri Valiliklerce
verilen izin süresince geçerlidir. Deniz turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerinin adres,
tür, kapasite ve statüsünde değişiklik olması durumunda işletme belgelerinde de gerekli deği-
şiklik yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Önceki turizm amaçlı sportif faaliyet izinleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 yıla kadar

izin verilen ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yenilenmemiş olan su altı ve
su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri hakkında da 29 uncu maddenin bi-
rinci fıkra hükmü uygulanır.”

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

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/4/2010 27565
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/3/2011 27870
2- 7/6/2011 27957
3- 13/10/2018 30564
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 
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 5183 

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

 
 5141 
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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5168 

—— • —— 
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5173 
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5179 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5167 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5166 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5178 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5171 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5172 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5170 
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Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5261 

—— • —— 
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5277 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5281 
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İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5164 

—— • —— 
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5169 
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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5262 

—— • —— 
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5266 
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İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5265 

—— • —— 
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5267 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5268 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5273 

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

 
 5276 

—— • —— 
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5163 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5269 

—— • —— 
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5271 

—— • —— 
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5272 
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Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5203 

 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MADENİ YAĞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
700.000 KG ÇİNKO BİLEŞİKLİ KATIK İHTİVA ETMEYEN SAE 40 DİZEL MOTOR 

YAĞI İLE 20.000 KG SENTETİK BODEN YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

 
 5288/1-1 
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40 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik İkmal Merkez 

Komutanlığı ihtiyacı 40 adet Tablet Bilgisayar teknik şartnamesine, idari şartnameye eklenecek 
hususlar listesine ve Zebra, Honeywell veya Newland markalarından birine uygun olarak 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü 
ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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 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, idari şartnameye eklenecek hususlar listesi, markası, ihale dokümanı ile 
Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 
taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/07/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, idari 
şartnameye eklenecek hususlar listesine ve istenilen markalardan birine uygunluğunun 
belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca belirlenecek 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. 

 5231/1-1 
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ORACLE LİSANS GÜNCELLEME VE DESTEK PAKETİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Sayıştay Başkanlığı Teknik ve Mali Birimler Başkanlığı ihtiyacı ORACLE 

Lisans Güncelleme ve Destek Paketi teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun 
olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif 
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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, marka/modelleri, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23/07/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek 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. 

 5105/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi 81 hektarlık 
alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Çarşı Mah.Gülbahar Hatun Cad.No: 156 Vakfıkebir / 
  TRABZON 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi 81 hektarlık alanına ait yol, 
  içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı 
  şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Vakfıkebir/TRABZON 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
  geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
  başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) :  24.355.690 TL 
f) Geçici Teminatı : 730.670,70 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
  Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 
  Salonu Çankaya-ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 28/07/2020 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çarşı 

Mah.Gülbahar Hatun Cad.No: 156 Vakfıkebir / TRABZON adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5223/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

08.07.2020 tarih ve 31179 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
akademik ilanımız da yer alan kadro aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜM 
ABD/ASD

/ PR 
UNVANI DER ADET 

ALES 

Puan 

Türü 

Yabancı 

Dil 

BAŞVURU 

YERİ 
AÇIKLAMA 

2020/004 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Görsel 

İletişim 

Tasarımı 

Grafik 

Tasarımı 

Araştırma 

Görevlisi 
5 1 

SÖZ-

EA 70 
50 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Dekanlığı 

Grafik bölümü lisans 

mezunu olmak ve aynı 

alanda tezli yüksek lisans 

veya doktora yapıyor 

olmak. 

 
 5304/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları 

dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/F20-a4 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan 
Kazakgöl-1 kuyusuna ait lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin 
üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 
üzerinde Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ ili, 
Kapaklı ilçesi, Pınarça mahallesi, Küçükekin mevkiinde kain 316 ada, 28 no’lu parselin 1.519,85 
m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince 
kamulaştırılmasına karar verilmesi için 24.06.2020 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5056/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları 

dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/F20-d3,d4 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan 
Batı Çeltik-4 ve 5 kuyularına ait lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç 
haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 
üzerinde Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan İstanbul ili, Silivri 
ilçesi, Çanta mahallesi, Bağlararası mevkiinde kain 2047 no’lu parselin 2.575,00 m²’lik 
(mülkiyet) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince 
kamulaştırılmasına karar verilmesi için 24.06.2020 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5056/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5232/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5233/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5234/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5235/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5236/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5237/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5238/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5239/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5240/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2020 – Sayı : 31182 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5241/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5242/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5243/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5244/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5245/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Nörolojik Bilimler Vakfı 
VAKFEDENLER: Prof. Dr. Türker Kılıç, Çiğdem Kılıç, Deniz Kılıç 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.01.2020 tarihli ve E: 2019/846,  
K: 2020/52 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Türkiye ve dünyada nörobilim alanındaki nitelikli bilimsel araştırma, 
inovasyon ve bu konudaki çalışmaları desteklemek, ülkemizin nörolojik bilimler alanında daha 
ileri seviyelere ulaşması için nörolojik bilimler alanında yapılan bilimsel çalışmalara mali yönden 
destek olmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000,00 TL (İki Yüz Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Prof. Dr. Türker Kılıç, Çiğdem Kılıç, Deniz Kılıç, Prof. Dr. Deniz 

Konya, Mümin Yıldırım, Yasemin Şahin, Hasan Kılıç 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfına devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5115/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfı. 
VAKFEDENLER: Bülent ARSLAN, Hüsniye ARSLAN, Hüseyin ARSLAN, Zeynal 

Abidin ARSLAN, Zeynep ARSLAN-ÇELİK, Hasan ARSLAN 
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO: Ankara 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.07.2020 tarihinde kesinleşen, 06.12.2019 tarih 
ve E. 2019/49, K. 2019/517 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma çabalarına katkıda bulunmaktır… ve vakıf senedinde yazılı 
diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000.- TL. (SEKSENBİNTÜRKLİRASI) 
YÖNETİM KURULU: Zeynep ARSLAN-ÇELİK, Bülent ARSLAN, Hüseyin ARSLAN, 

Zeynal Abidin ARSLAN 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları 17 Mayıs 1982 
tarihinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5116/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi

Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2739)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Karar (Karar Sayısı: 2740)
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2741)
–– İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan

Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2742)
–– Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak

Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2743)
–– Isparta İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2744)
–– 154 kV Devrek Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2745)
–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çaycuma TM-Yeniçates DM Enerji Nakil Hattı”nın

Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2746)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çaycuma TM-Himmetoğlu TRT DM Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2747)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2748)

–– Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749)

–– Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2750)

–– Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Özgürlük ve Zeytinli Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Taşınmazların İmar Planında 30 Metrelik Yolda Kalan Kısımlarının Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2751)

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2020 Yılında
Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2752)

–– 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci
Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 2755)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/359, 360)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2753)
–– Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2754)
–– Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’te

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı

Yönetmeliği (AB/2015/96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği

(AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

(AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik

(AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliği
–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gebze Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

NOT: 10/7/2020 tarihli ve 31181 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

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


	
	Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:




