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YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen

yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ortak yapımların niteliklerine, ortak yapım başvuru-

suna ve değerlendirilmesine ilişkin hükümler ile Türkiye’de çekilecek sinema ve dizi filmleri

için izin verilmesine, film çekim ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin

Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü ve geçici

4 üncü maddeleri ile 7/4/2004 tarihli ve 5115 sayılı Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Söz-

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Çok taraflı ortak yapım: Çok taraflı ortak yapım sözleşmeleri çerçevesinde yerli ve

yabancı en az üç ortak yapımcı tarafından üretilen sinema filmini,

c) Genel Müdürlük: Sinema Genel Müdürlüğünü,

ç) İkili ortak yapım: İkili veya çok taraflı ortak yapım sözleşmeleri çerçevesinde yerli

ve yabancı iki yapımcının birlikte ürettiği sinema filmini,

d) Ortak yapımcı: Bir ortak yapım sinema filmini meydana getirmek için bir araya gel-

miş yapımcıları,

e) Sinema filmi: Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen belgesel,

kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit

edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen,

sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden ibaret filmleri,

f) Ticari amaçlı film: Maddi kazanç elde etmek amacıyla üretilen sinema ve dizi film-

leri,

g) Yabancı yapımcı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişiler ve Türk

mevzuatına göre kurulmayan tüzel kişileri,

ğ) Yapımcı: Filmin ilk tespitini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,

h) Yerli yapımcı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapımcıları veya ilgili mevzuata göre

kurulmuş tüzel kişileri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Yapımlara İlişkin Hükümler

Ortak yapım esasları 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ortak ya-

pımlar aşağıdaki nitelikleri taşımak zorundadır:
a) İkili ortak yapımlarda, tarafların finansal katılım payı %10’dan az olamaz.
b) Çok taraflı ortak yapımlarda tarafların finansal katılım payı %5’ten az, %80’den çok

olamaz.
c) Ortak yapım sinema filmlerinin jeneriklerinde, tanıtım ve reklamlarında ortak ya-

pımcı ülkelerin her birinin adının belirtilmesi gerekir.
(2) Filmin nihai kopyası, tarafların müştereken kararlaştırdıkları yerde saklanır ve ta-

raflar bu kopyaya erişim hakkına sahiptir. 
(3) Aksi kararlaştırılmadıkça;
a) Film, uluslararası festivallere ve yarışmalara finansal katılım payı en çok olan ortak

yapımcının ülkesi adına katılır. 
b) Eşit finansal katılımla üretilen filmler uluslararası festivallere ve yarışmalara yönet-

menin ülkesi adına katılır.
(4) Kota uygulayan bir ülkeye ihraç edilmesi halinde ortak yapım;
a) Finansal katılım payı yüksek olan ülkenin kotasına,
b) Eşit finansal katılımla üretilmesi halinde en iyi koşullarda ihraç edebilecek ülkenin

kotasına,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümlerin dışındaki durumlarda yönetmenin ülke-

sinin kotasına,
dâhil edilir.
Ortak yapım başvurusu
MADDE 6 – (1) Ortak yapım başvurusu, yerli yapımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen

başvuru formu ve belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesi suretiyle yapılır.
(2) Başvuru belgeleri Genel Müdürlükçe incelenir. İnceleme sonucunda tespit edilen

eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Eksik belgeleri on beş iş günü içerisinde tamamlanmayan
projeler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İnsan onuruna aykırı, pornografik içerik barındıran, ayrımcılığı, nefreti, şiddeti des-
tekleyen projeler değerlendirmeye alınmaz.

(4) Finansal katılım payı en fazla olan ortak yapımcının ülkesinin yetkili kurumundan
geçici ortak yapım belgesi alınmaksızın yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme 
MADDE 7 – (1) Bakanlık başvuruları değerlendirirken;
a) Yapımcıların yeterli teknik ve mali olanaklara sahip olması,
b) Yerli yapımcının ilgili alan meslek birliğine üye olması,
gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.
(2) Başvurunun uygun bulunması halinde geçici ortak yapım belgesi başvuru sahibine

iletilir. Ortak yapım belgesi, Bakanlıkça belirlenen belgeler ile filmin nihai kopyasının Bakan-
lığa teslim edilmesinden sonra verilir.

Ülkeye giriş 
MADDE 8 – (1) Bakanlık; gerekli gördüğü hallerde sinema ve dizi filmlerinin Türki-

ye’de gerçekleştirilecek çekimlerinde çalışacak yabancıların yurda giriş çıkışı ve çalışma izni
ile filmin yapımında kullanılacak malzemelerin yurda giriş çıkışı konusunda ilgili kurumlar
nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 15 Ekim 2019 – Sayı : 30919



Filmin teslimi

MADDE 9 – (1) Yerli yapımcı, film tamamlandıktan sonra;

a) Filmin dili Türkçe ise dijital sinema paketi formatındaki nihai kopyasını,

b) Film yabancı dilde ise orijinal ve Türkçe altyazılarını içeren dijital sinema paketi

formatındaki nihai kopyasını,

teslim etmekle yükümlüdür. 

(2) Filmin teslim edilmemesi halinde yerli yapımcı yeni bir proje için ortak yapım baş-

vurusunda bulunamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çekim İzni ve Bildirimi ile Film Çekim Koordinasyon Komisyonu

Yabancı yapımcılar için çekim izni 

MADDE 10 – (1) Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılara

çekim izinleri Genel Müdürlük tarafından verilir. 

(2) Yabancı yapımcılar için çekim izni başvuru formu ve belgeleri Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Başvurular Genel Müdürlüğe çekimlerin başlamasından en az on iş günü önce ya-

pılır. 

(4) Başvurulardan uygun bulunanlar için başvuruda belirtilen süre boyunca geçerli ola-

cak izin belgesi düzenlenir ve başvuru sahibine iletilir.

(5) Alınan çekim izni, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amir-

liğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise o mahallin bağlı olduğu kamu

kurumu veya kuruluşundan, izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yerli yapımcılar için çekim bildirimi

MADDE 11 – (1) Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film

çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak ma-

hallin en büyük mülki idari amirliğine yapar.  

(2) Yerli yapımcılar için çekim bildirimi başvuru formu ve belgeleri Bakanlıkça belir-

lenir. 

(3) Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin

bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldır-

maz.

Mihmandar çalıştırılması

MADDE 12 – (1) Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı en az bir mihmandarın çalıştırılması veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sa-

yılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ticaret şirketlerinden hizmet alınması zorunludur. 

Çekim izninin iptali ile çekimlerin durdurulması

MADDE 13 – (1) Yabancı yapımcılar için verilen çekim izni, başvuruda beyan edilen

bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde verildiği yetkili makam tarafından

iptal edilir ve çalışmalar durdurulur. 

(2) Yerli yapımcılar tarafından yapılan çekim bildiriminde beyan edilen bilgi ya da bel-

gelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde, çalışmalar çekim yapılacak mahallin en büyük

mülki idari amirliğince durdurulur.
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Film Çekim Koordinasyon Komisyonu
MADDE 14 – (1) Ülkemizde gerçekleştirilecek film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çö-

zümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir

şekilde yürütülmesi ile film çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenme-

sini teminen Bakanlıkça ihtiyaç duyulan illerde Film Çekim Koordinasyon Komisyonu oluş-

turulur. 

(2) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu;  ilin valisi ya da il valisi tarafından görev-

lendirilecek bir vali yardımcısının başkanlığında, Bakanlık temsilcisi, büyükşehir belediyesi

olan illerde büyükşehir belediyesi temsilcisi, diğer illerde belediye temsilcisi, İl Kültür ve Tu-

rizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman

Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü temsilcileri ile sinema ala-

nında faaliyet gösteren yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinden oluşur. Yapımcı meslek bir-

likleri temsilcisi sayısı üçü geçemez.

(3) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu ihtiyaç duyulan hallerde, görüşlerine baş-

vurmak üzere diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini top-

lantıya davet edebilir.

(4) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu, sinema ve dizi filmlere yönelik film çekim

ücret tarifesini ve çekim güvenliğine ilişkin esasları belirler. Komisyon, en az yedi üyenin ka-

tılımı ile toplanır ve en az altı üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.

(5) Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer. 

(6) Tarifede belirlenen ücret, çekim yapılan yerden/alandan sorumlu olan kamu kurum

ve kuruluşlarının ya da mahalli idarelerin muhasebe birimlerinin ilgili hesaplarına yatırılır.  Çe-

kim yapılan yerden/alandan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının, merkezî yönetim büt-

çesine dâhil kamu kurum ve kuruluşları olması durumunda, ücret tutarı genel bütçeye gelir

kaydedilir.

(7) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu kurulan illerde, komisyonca tarife belirlen-

mesinden önce yapılan film çekim başvuruları hariç olmak üzere daha önce belirlenmiş tarifeler

uygulanmaz.

(8) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu yılda en az bir defa toplanır. Komisyonun

sekretarya hizmetleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye’nin taraf ol-

duğu uluslararası anlaşmalar veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Si-

nematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Ya-

bancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

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

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlen-

dirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, destek türlerine, başvuru şartlarına, Destekleme Ku-

rulları ile Komisyonlara,  değerlendirme ölçütlerine ve destek alanın yükümlülüklerine yönelik
hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin

Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı, 8 inci, 9
uncu ve geçici 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Dizi film: Düzenli veya belirli aralıklarla birbirinin devamı olacak şekilde karasal,

uydu, kablo, sayısal ve diğer ortamlarda yayınlanan ve çoğunlukla aralarında konu bütünlüğü
olan bölümlerden oluşan filmleri,

ç) Genel Müdürlük: Sinema Genel Müdürlüğünü,
d) Harcama belgesi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-
liğinin 4 üncü maddesinde yer alan ve iş, mal veya hizmet alımlarında işin, malın veya hizmetin
özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgeyi,

e) İnceleme ve Kabul Komisyonu: Desteklenen projelerin başvuru dosyasında taahhüt
edilen içeriğe ve sözleşmede belirtilen teknik şartlara uygunluğunun tespiti için Genel Müdür-
lükçe üç personelden oluşturulan komisyonu,

f) Kanun: 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sı-
nıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu,

g) Komisyon: Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonunu,
ğ) Kurgu film: Yaratıcı bir fikre dayalı olarak, sinema sanatına özgü dil ve yöntemler

ile meydana getirilen filmleri,
h) Kurul: Destekleme kurullarını,
ı) Meslek birlikleri: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

kapsamında kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşları,
i) Sinema filmi: Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen belgesel,

kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit
edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen,
sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden ibaret filmleri,

j) Sinema salonu gösterimi: Sinema filminin sinema salonlarında herhangi bir etkinliğe
bağlı olmaksızın en az yedi gün olmak üzere ticari amaçla temsili ve umuma arzını,

k) Yerli film: Yerli yapımcı tarafından gerçekleştirilen ya da ortak yapım olması duru-
munda yerli yapımcının büyük ortak olduğu filmleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme Kurulları ve Komisyon

Destekleme kurulları ve çalışma usulü
MADDE 5 – (1) Animasyon film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım

ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, kısa film yapım, ortak yapım, proje geliştirme,
senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım ile yerli film gösterim destek tür-
lerinde yapılan başvuruları değerlendirmek, desteklenecek olanları ve destek tutarını belirlemek
üzere ihtisas alanlarına göre sayısı dördü geçmemek üzere Bakanlıkça destekleme kurulları
oluşturulur.

(2) Kurullar, ilgili alan meslek birlikleri tarafından belirlenecek dört sektör temsilcisi
ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, film
dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim
veren bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından Bakanlık tarafından belirlenecek
üç üye ve bir Bakanlık temsilcisi olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Bakanlık temsilcisi kurulun
başkanıdır.

(3) Kurulların meslek birlikleri tarafından belirlenecek temsilcilerinin, Bakanlığın talep
tarihinden itibaren on beş gün içinde bildirilmemesi halinde bu üyeler meslek birlikleri üyeleri
arasından Bakanlıkça seçilir.

(4) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bakanlık temsilcisi dışındaki üyeler iki dö-
nem üst üste seçilemezler. Kurul toplantılarına iki defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayan-
ların üyeliği kendiliğinden düşer. 

(5) Kurul üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde yeni üye bir önceki
üyenin kalan süresini tamamlar. 

(6) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde belirlediği üyeleri ve Bakanlık temsilcisini de-
ğiştirebilir.

(7) Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Kurul üyeleri üye olmadan önce destek aldıkları projelere ilişkin kurul gündeminde yer alan
değerlendirmelere katılamazlar.

(8) Kurullar en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki
oyuyla karar alır. Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlük kazanır. Onaylanmayan kararlar ye-
niden değerlendirilmek üzere kurullara iade edilir. Kurulların son kararı Bakan onayına tekrar
sunulur, bu durumda da onaylanmayan kararlar geçersiz sayılır. 

(9) Kurul kararları yürürlüğe girdikten sonra Bakanlıkça duyurulur. 
(10) Kurul, gündemine aldığı başvurulardan gerekli gördüklerinin bir sonraki kurul

gündeminde yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.
(11) Kurul üyelerine, yılda dört toplantıdan fazla olmamak üzere her toplantı günü için

(5300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden
Bakanlık bütçesinden toplantı ücreti ödenir. Kurul üyelerinin toplantılara ilişkin yol ve konak-
lama giderleri Bakanlıkça karşılanır.

Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu ve çalışma usulü
MADDE 6 – (1) Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları

değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere; Bakan Yardımcısı, Sinema Genel
Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel
Müdürü, ilgili alan meslek birlikleri tarafından önerilen sektör temsilcileri arasından Bakanlık
tarafından belirlenen iki üye, film yapımcıları, dağıtımcıları ve yayıncı kurum veya kuruluş
temsilcileri arasından Bakanlık tarafından belirlenen iki üye olmak üzere sekiz üyeden oluşan
Komisyon oluşturulur. 
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(2) Bakan Yardımcısı Komisyonun başkanıdır. Komisyon en az beş üyenin katılımı ile
toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.

(3) Bakanlıkça belirlenen Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu üyeler iki dö-
nem üst üste seçilemezler.

(4) Bakanlıkça belirlenen Komisyon üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması
halinde yeni üye bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde
üyeleri değiştirebilir.

(5) Komisyon üyeleri, görev süreleri boyunca Kanunda yer alan desteklerden faydala-
namaz.   

(6) Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlük kazanır. Onaylanmayan kararlar ye-
niden değerlendirilmek üzere Komisyona iade edilir. Komisyonun son kararı Bakan onayına
tekrar sunulur, bu durumda da onaylanmayan kararlar geçersiz sayılır. 

(7) Komisyon kararları yürürlüğe girdikten sonra Bakanlıkça duyurulur.  
(8) Komisyon üyelerinin toplantılara ilişkin yol ve konaklama giderleri Bakanlıkça kar-

şılanır.
Destekleme kurullarının ve komisyonun sekretarya hizmetleri
MADDE 7 – (1) Kurulun ve Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür. 
(2) Genel Müdürlük;
a) Başvurulara ilişkin bilgi ve belgeleri inceler,
b) İnceleme sonucunda tespit edilen eksiklerin giderilmesini talep eder,
c) Kurul ve Komisyon gündemini hazırlar,
ç) Kurul ve Komisyon toplantı tarihlerini sinema alanında faaliyet gösteren uluslararası

destek fonlarının başvuru ve karar tarihlerini de dikkate alarak belirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme

Destek türleri
MADDE 8 – (1) Destek türleri şunlardır:
a) Animasyon film yapım desteği: Süresi otuz dakikanın altında olan, ağırlıklı olarak

canlandırma tekniğinin kullanıldığı, sinema sanatına özgü dil, teknik ve yöntemlerle oluşturulan
iki veya üç boyutlu filmler için verilen destektir.

b) Belgesel film yapım desteği: Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu veya dü-
şüncenin sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile araştırıldığı, anlatıldığı ve kurgulandığı
filmler için verilen destektir.

c) Çekim sonrası desteği: Bakanlıktan destek almamış, çekimleri tamamlanmış sinema
filmlerinin görüntü, ses ve benzeri işlemleri için filmin yapımcısına verilen destektir.

ç) Dağıtım ve tanıtım desteği: Sinema filminin yurt dışı veya Bakanlıktan destek alma-
mış sinema filminin yurt içi tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesi amacıyla
filmin yapımcısına verilen destektir.

d) Dizi film desteği: Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtımına katkı sağlayan
yerli dizi film projeleri için dizi filmin yapımcısına verilen destektir.

e) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği: Uzun metrajlı kurgu filmin yapım öncesi
hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir
aşamasının desteklenmesi amacıyla ilk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yö-
netmene verilen destektir.

f) Kısa film yapım desteği: Süresi otuz dakikanın altında olan filmler için verilen des-
tektir.
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g) Ortak yapım desteği: Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı ortak yapım an-
laşmaları ile içinde ortak yapıma ilişkin hükümler bulunan diğer uluslararası anlaşmalar çer-
çevesinde ortak yapım olarak kabul edilen ve yerli yapımcının küçük ortak olduğu uzun metrajlı
sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getiril-
mesine kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla yerli ortak yapımcıya ve-
rilen destektir.

ğ) Proje geliştirme desteği: Çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj sinema film-
lerinin çekim aşamasına kadar yapılan her türlü araştırma ve geliştirme faaliyeti için yapımcıya
verilen destektir.

h) Senaryo ve diyalog yazımı desteği: Uzun metrajlı kurgu film senaryosu yazımı için
senaryo ve diyalog yazarına verilen destektir. 

ı) Uzun metrajlı sinema film yapım desteği: Uzun metrajlı sinema filmlerinin yapım
öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen her-
hangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla yapımcıya verilen destektir.

i) Yerli film gösterim desteği: Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak yapım uzun
metrajlı sinema filmlerinin seyirci ile buluşabilmesi amacıyla sinema salonu işletmecisine ve-
rilen destektir.

j) Yabancı film yapım desteği: Bir kısmı ya da tamamı Türkiye’de çekilecek yabancı
uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösteriminin
yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının desteklenmesi amacıyla ülke içinde
harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşmamak üzere yerli ortak yapımcıya
ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya verilen destektir.

Destek türlerine ilişkin başvurular
MADDE 9 – (1) Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler ta-

rafından destek türlerine göre Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Bakanlığa
iletilmesi suretiyle yapılır.

(2) Başvuru belgeleri Genel Müdürlükçe incelenir. İnceleme sonucunda tespit edilen
eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Eksik belgeleri tamamlanmayan projeler toplantı gün-
demine alınmaz.

(3) Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler
için yapılan destek başvuruları Kurul veya Komisyon gündemine alınmaz. 

(4) Aynı başvuru döneminde aynı destek türünde birden fazla destek başvurusu yapıla-
maz.

(5) Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz.  
(6) Desteklenmesi uygun bulunmayan projelere ilişkin fiziki nitelikteki başvuru belge-

leri, Kurul veya Komisyon kararının duyurulma tarihinden itibaren altı ay içerisinde teslim
alınmadığı takdirde imha edilir.

Değerlendirme ölçütleri
MADDE 10 – (1) Kurul, başvuruları bütçe imkânları dâhilinde; 
a) Projenin özgünlüğü,
b) Projenin kültürel, sanatsal ve estetik açıdan niteliksel değer taşıması,
c) Projenin ülkemizin ve milli kültürümüzün tanıtımına katkısı,
ç) Projenin ulusal ve uluslararası dolaşım potansiyeli, 
d) Başvuru sahibinin varsa önceki çalışmaları ile ulusal veya uluslararası başarıları,
e) Yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı ile diğer ekibin alanlarındaki deneyimi

ve başarıları, 
f) Bütçe ve finansal planı,
g) İnsan onuruna ve Anayasada öngörülen ilkelere aykırılık teşkil etmemesi, 
gibi ölçütleri dikkate alarak değerlendirir.
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Sözleşme ve teminata ilişkin hükümler
MADDE 11 – (1) Destek alan, kararın Bakanlıkça duyurulduğu tarihten itibaren otuz

iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere Bakanlığa başvurur. Kararın duyurulduğu tarihten
itibaren bir yıl içerisinde gerekli şartları yerine getiremediği için sözleşme imzalayamayanlar
desteği kullanma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

(2) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım,
çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım destek türlerinde destek alan, destek tutarına karşılık
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesinde sayılan teminatları, taşınmaz ipoteği ve benzeri diğer teminat türlerini veya mute-
ber en az bir gerçek veya tüzel kişiyi müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gös-
terebilir. Destek alan, teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başka teminatlarla değişti-
rebilir. Kefalete ilişkin belirtilen hususlarda 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Ka-
nununun ilgili hükümleri uygulanır.

Desteğin ödenmesi 
MADDE 12 – (1) Destek tutarı, her destek türü için bu Yönetmelikte belirtilen ödeme

dilimleri esas alınarak ödenir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ödeme dilimlerinde deği-
şiklik yapılabilir.

(2) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım
destek türlerinde destek almış olanların yeni bir proje için yaptığı başvurunun Kurul tarafından
uygun görülmesi halinde yeni proje destek tutarının ilk dilimi ancak önceki projesinin gösterim
yükümlülüğünün gerçekleştirilmesi halinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destek Türlerine İlişkin Hükümler

Proje geliştirme desteği
MADDE 13 – (1) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. 
(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan

%50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile
destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek alanın üçüncü kişilerden aldığı mal ve hiz-
metler için destek alan adına düzenlenmiş destek tutarı kadar harcama belgesinin tesliminden
sonra ödenir. 

(3) Destek alan, başvuru belgeleri ile taahhüt edilen proje geliştirme sürecine ilişkin
gerçekleşme raporu ile güncellenmiş senaryoyu veya yaklaşım metnini Bakanlığa teslim et-
mekle yükümlüdür.

(4) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden
itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir. 

(5) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.

(6) İki defa proje geliştirme desteği alanların aynı destek türünde tekrar başvuruda bu-
lunabilmeleri için destek alan projelerden en az birinin filme çekilmiş olması gerekir. 

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği
MADDE 14 – (1) İlk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yönetmen daha

önce en az iki kısa ya da bir belgesel filmin yönetmenliğini yapmış olmalıdır.
(2) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. 
(3) Destek tutarı, yönetmen tarafından 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-

nununa göre kurulan ya da ortağı olduğu bir ticari işletme ya da ticaret şirketine ödenir.
(4) Destek tutarının;
a) %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, 
b) %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki

sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyo-
nunca kabul edilmesinden sonra, 
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c) %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen tek-
nik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komis-
yonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra, 

ödenir. 
(5) İkinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerinin en az %20’sini

içeren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içinde Bakanlığa teslim
edilmesi gerekir. İş kopyasının teslim edilmemesi halinde verilen destek ödendiği tarihten geri
alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak
faiz ile birlikte Bakanlığa iade edilir. İadenin yapılmaması halinde verilen destek bu Yönetme-
liğin 29 uncu maddesine göre geri alınır.

(6) Destek alan, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir
raporunu teslim etmekle yükümlüdür. 

(7) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini tamamla-
mış, senaryoya uygun film kopyasının inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmiş olması
ve yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir. 

(8) Projede hiçbir surette yönetmen değişikliği yapılamaz. 
(9) Senaryo değişiklik talebi senarist ve yönetmenin ortak başvurusu ile yapılır. 
(10) Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.
(11) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden

itibaren kırk sekiz ay içerisinde yerine getirir. 
Uzun metrajlı sinema film yapım desteği
MADDE 15 – (1) Filmin yönetmeninin ve yapımcısının en az bir uzun metrajlı sinema

filmi gerçekleştirmiş olması gerekir.
(2) Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak olması gerekir. 
(3) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. 
(4) Destek tutarının;
a) %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, 
b) %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki

sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyo-
nunca kabul edilmesinden sonra, 

c) %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen tek-
nik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komis-
yonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra,

ödenir. 
(5) İkinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içe-

ren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içinde Bakanlığa teslim edil-
mesi gerekir. İş kopyasının teslim edilmemesi halinde verilen destek ödendiği tarihten geri
alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak
faiz ile birlikte Bakanlığa iade edilir. İadenin yapılmaması halinde verilen destek bu Yönetme-
liğin 29 uncu maddesine göre geri alınır.

(6) Destek alan, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir
raporunu teslim etmekle yükümlüdür. 

(7) Destek alanın aynı türde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini
tamamlamış, senaryoya veya yaklaşım metnine uygun film kopyasının inceleme ve kabul ko-
misyonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun
bulunmuş olması gerekir.

(8) Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür. 
(9) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden

itibaren kırk sekiz ay içerisinde yerine getirir.
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Ortak yapım desteği 
MADDE 16 – (1) Destek alan, aynı proje için yabancı film yapım desteğine başvura-

maz.  
(2) İki taraflı ortak yapımlarda yerli yapımcının asgari finansal katkı payı projenin top-

lam yapım maliyetinin %10’undan, çok taraflı ortak yapımlarda %5’inden az olamaz. 
(3) Destek tutarı, yerli ortak yapımcının toplam bütçedeki finansal katkı payının

%50’sinden fazla olamaz. 
(4) Destek tutarının;
a) %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, 
b) %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki

sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyo-
nunca kabul edilmesinden sonra, 

c) %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen tek-
nik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komis-
yonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra,

ödenir. 
(5) İkinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerinin en az %20’sini

içeren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içinde Bakanlığa teslim
edilmesi gerekir. İş kopyasının teslim edilmemesi halinde verilen destek ödendiği tarihten geri
alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak
faiz ile birlikte Bakanlığa iade edilir. İadenin yapılmaması halinde verilen destek bu Yönetme-
liğin 29 uncu maddesine göre geri alınır.

(6) Destek alan, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir
raporunu teslim etmekle yükümlüdür. 

(7) Destek tutarının en az %50’sinin ülke sınırları içinde harcanması zorunludur. 
(8) Destek alanın aynı türde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini

tamamlamış, senaryoya uygun film kopyasının inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmiş
olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gere-
kir.

(9) Yerli ortak yapımcı; projeye ilişkin ortak yapım statüsünü projenin tamamlanmasına
kadar sürdürür. Ortak yapım statüsünün bozulması halinde verilen destek iptal olur ve verilen
destek, ödendiği tarihten geri alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte Bakanlığa iade edilir. İadenin yapılmaması ha-
linde verilen destek bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre geri alınır.

(10) Destek alan, filmin Türkiye’de sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.
(11) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden

itibaren kırk sekiz ay içerisinde yerine getirir.
Senaryo ve diyalog yazım desteği
MADDE 17 – (1) Başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir. 
(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan

%50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile
destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zo-
runda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir. 

(3) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.

(4) İki defa senaryo ve diyalog yazım desteği alanların aynı destek türünde tekrar baş-
vuruda bulunabilmeleri için destek alan projelerden en az birinin filme çekilmiş olması gerekir. 

(5) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden
itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.
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Animasyon film yapım desteği 
MADDE 18 – (1) Başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir.
(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan

%50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile
destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zo-
runda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir. 

(3) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden
itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.

(4) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.

Belgesel film yapım desteği
MADDE 19 – (1) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. 
(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan

%50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile
destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zo-
runda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının yanı sıra destek alanın üçüncü kişilerden
aldığı mal ve hizmetler için destek alan adına düzenlenmiş destek tutarı kadar harcama belge-
sinin tesliminden sonra ödenir. 

(3) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden
itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.

(4) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.

Kısa film yapım desteği 
MADDE 20 – (1) Başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir.
(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan

%50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile
destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zo-
runda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir. 

(3) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden
itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.

(4) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.

Çekim sonrası desteği 
MADDE 21 – (1) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşa-

maz.
(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan

%50’si projenin tamamlanarak teslimi, inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile
destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı
yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmasından sonra ödenir. 

(3) Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.
(4) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden

itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.
(5) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini

yerine getirmiş olması gerekir.
Dağıtım ve tanıtım desteği
MADDE 22 – (1) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşa-

maz.
(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan

%50’si destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek tutarı kadar harcama belgesinin yer
aldığı yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmasından sonra ödenir. 
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(3) Destek alan, destek türüne göre filmin yurt içi veya yurt dışı sinema salonu göste-
rimini yapmakla yükümlüdür.

(4) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden
itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.

(5) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.

Yerli film gösterim desteği
MADDE 23 – (1) Destek alan, sinema salonunda bir yıl boyunca en az on iki filmi en

az bir hafta süreyle ve günde en az üç seans olacak şekilde gösterir. Seansların en az ikisi saat
16.00’dan sonra gerçekleştirilir. 

(2) Filmlerin gösteriminin en az altmış koltuk kapasiteli sinema salonlarında yıl boyu
düzenli ve ticari amaçla yapılıyor olması gereklidir.

(3) Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması du-
rumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu aşamaz.

(4) Destek; fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin aylık bordroların ve yapımcı paylarının
ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenir.

Yabancı film yapım desteği
MADDE 24 – (1) Destek tutarı, ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın

%30’unu aşamaz. 
(2) Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı filmin yabancı yapımcısı

ile ortak yapım ya da yapım hizmeti sözleşmesi imzalamış olmalıdır. 
(3)Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı; son beş yıl içerisinde sine-

ma salonu, kablo, uydu, karasal ve internet ortamlarından birinde gösterilen en az iki uzun met-
rajlı sinema filminin ya da en az bir sezonluk dizi filmin yapımcılığını ya da ortak yapımcılığını
gerçekleştirmiş ya da bu yapımlara yapım hizmeti sağlamış olmalıdır.

(4) Destek başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için Bakanlıkça hazırlanan ve
kültürel içerik, ülke vatandaşlarının yapım süreçlerine katkısı, ülke içinde kullanılan mal ve
hizmetler gibi hususların yer aldığı yeterlilik testinden Bakanlıkça belirlenen asgari puanın
alınması zorunludur.

(5) Komisyon, başvuruları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen değerlen-
dirme ölçütlerinin yanı sıra;

a) Filmin, çekim yapılacak yer ve mekânların tanıtımına katkısı,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapım faaliyetlerine katılım oranı, 
c) Filmin toplam bütçesi, ülke içinde gerçekleştirilecek tahmini harcama tutarı ve ülke

içinde çekilecek sahne sayısı,
ç) Yeni yöntem ve teknolojilerin kullanımı, 
d) Filmin izlenme potansiyeli ile gösterilmesi planlanan ülke sayısı ve yayın ortamı,
gibi ölçütleri dikkate alarak değerlendirir.
(6) Başvuru sahibi senaryoda ya da çekim mekânlarında esaslı değişiklikler olması ha-

linde Komisyondan veya Bakanlıktan onay almakla yükümlüdür.  
(7) Desteklenen filmin ticari amaçla sinema salonu, kablo, uydu, karasal ve internet or-

tamlarından en az birinde yurtdışı gösterimi zorunludur.
(8) Kabul edilebilir harcama kalemleri Bakanlıkça belirlenir ve destek sözleşmesinde

yer alır. 
(9) Ülke içinde harcanan tutarın, başvuru dosyasında Bakanlığa bildirilen tahmini har-

cama tutarını aşması durumunda destek tutarı, Bakanlığa bildirilen tahmini harcama tutarı esas
alınarak hesaplanır.

(10) Destek alan, film için Türkiye içinde gerçekleştirilen harcamaların yer aldığı ye-
minli mali müşavir raporunu Genel Müdürlüğe teslim eder. Harcama belgelerinin başvuru ta-
rihinden proje teslim tarihine kadar geçen süre içinde düzenlenmesi esastır. 
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(11) Türkiye içinde harcanması gereken en az tutar ile ödenebilecek en yüksek destek
tutarı bütçe imkânları dâhilinde türlere göre her yıl Bakanlıkça belirlenir.

(12) Filmin ortak yapım olması durumunda, Türkiye içinde yapılan harcamalar yabancı
yapımcıların ortaklık oranına göre hesaplanır.

(13) Destek; destek alınan tutar kadar fatura ve yeminli mali müşavir raporunun teslimi
ile sözleşmede belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra tek seferde ödenir. 

(14) Bu destek türünden faydalananlar, aynı proje için ortak yapım desteğinden fayda-
lanamazlar. 

(15) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden
itibaren otuz altı ay içerisinde yerine getirir.

Dizi film desteği 
MADDE 25 – (1) Yapımcı, aynı yıl içerisinde en fazla bir dizi film için destek alabilir.
(2) Dizi filmin en az üç kıtada, on ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi ge-

reklidir.
(3) Dizi filmin ilk sezonunun, başvuru tarihi itibarıyla, son iki yıl içerisinde üretilmiş

olması gereklidir.
(4) Komisyon, başvuruları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen değerlen-

dirme ölçütlerinin yanı sıra; 
a) Türkiye’nin tanıtımına katkısı,
b) Milli kültür ve kültürel değerlerin tanıtımına katkısı,
c) Dizi filmin ihraç edildiği ülkelerin Türkiye turizminde hedef ülkeler arasında yer al-

ması,
ç) Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkısı,
d) Yerli ürünlerin tanıtımına katkısı,
e) İhraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting sonucu veya izlenme sayısı,
gibi ölçütleri dikkate alarak değerlendirir.
(5) Destek, destek alınan tutar kadar faturanın teslim edilmesinden sonra tek seferde

ödenir. 
(6) Destek verilebilecek en yüksek tutar her yıl bütçe imkânları dâhilinde Bakanlıkça

belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Etkinlik ve Projeler ile Sinema Sanatçılarının Desteklenmesi

Etkinlik ve proje, sinema sanatçısı ve sinema donanım desteği
MADDE 26 – (1) Etkinlik ve proje desteği; sinema alanındaki film festivallerine, film

günlerine, arşiv çalışmalarına, sempozyumlara, etkinlik, proje ve faaliyetlere, bu alanda veri-
lecek ödüllere, uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faali-
yetlerine verilen destektir. 

(2) Sinema sanatçısı desteği; sinema alanında faaliyet gösteren meslek örgütlerinden
bu alanda çalıştığını belgeleyen ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalı-
şanlarına sağlık, bakım ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması için verilen destektir. 

(3) Sinema donanım desteği; kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine, yapımı ta-
mamlanmış en az yüz koltuk kapasiteli sinema salonlarında düzenli gösterim yapılması kay-
dıyla sinema projektörü, ses sistemi, sinema perdesi ve Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer
ekipmanların temini için verilen destektir.

(4)  Başvurular, Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Genel Müdürlüğe
iletilmesi suretiyle yapılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Yaptırımlar, Diğer ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 27 – (1) Destek alan, 5846 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yükümlülük

ve sorumluluğu yerine getirmekle ve bu kapsamda Bakanlık adına doğabilecek zararları tazmin
etmekle yükümlüdür.

(2) Destek alan, destek sağlanan sinema filmini tamamlama ve teslim etme yükümlü-
lüğünü üçüncü kişilere devredemez.

(3) Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre
yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan des-
teklerden faydalanamaz.

(4) Yapım destek türlerinde destekten faydalanılabilmesi için, destek kararının duyu-
rulduğu tarih itibarıyla filmin gösterime hazır hale getirilmemiş olması gerekir. 

Yönetmenin veya senaryonun değişmesi, senarist veya yönetmen eklenmesi
MADDE 28 – (1)  Sinema filminin yönetmeninin mücbir sebeplerle veya anlaşmazlık

nedeniyle görevini sürdürememesi halinde, yönetmen değişiklik talebi yapımcı ve yönetmenin
ortak bildirimi ile yapılır. Değişiklik talebi Kurul veya Bakanlıkça karara bağlanır. Talebin uy-
gun bulunması halinde yönetmenin hak ve yükümlülükleri sona erer. 

(2) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım destek türünde yönetmen değişikliği yapılamaz,
projeye yönetmen eklenemez.

(3) Başka bir senaristin veya yönetmenin projeye dâhil olması veya senaryoda esaslı
değişiklikler olması halinde talep destek alan tarafından yapılır. Talep, Kurul veya Bakanlıkça
karara bağlanır. 

Yaptırımlar
MADDE 29 – (1) İlgili mevzuat ve destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin

yerine getirilmemesi, desteğin haksız alındığının tespiti ve desteğin iade edilmek istenmesi
hallerinde desteğin ödendiği tarihten geri alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Ka-
nunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği
destek alana bildirilir. Bu süre içinde ödenmeyen tutar, Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine
ilgili vergi dairesi tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

(2) Harcama belgelerindeki veya yeminli mali müşavir raporundaki toplam harcama
tutarının destek tutarından az olması durumunda aradaki fark birinci fıkra hükmüne göre tahsil
edilir.

Düzenleme yetkisi
MADDE 30 – (1) Bakanlık, gerekli hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin

düzenlemeler yapabilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 13/11/2004 tarihli ve 25642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Si-

nema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5224 sayılı Kanunu değiştiren 18/1/2019 tarihli ve 7163 sa-

yılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden sonra ve bu Yönetmeliğin
yayımı tarihinden önce Kurul tarafından desteklenen projelere bu Yönetmeliğin 11 inci mad-
desinin birinci fıkrası hariç olmak üzere ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

15 Ekim 2019 – Sayı : 30919                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLER 

GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmen-

liğini kabul buyurdukları 24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Öğretmenler Gününün amaçlarını, kutlama kurulla-

rının görev, yetki ve sorumlulukları ile Kutlama Gününe ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim

Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hüküm-
lerine göre hazırlanmıştır.

Öğretmenler Gününün amacı
MADDE 4 – (1) Öğretmenler Gününün amacı;
a) Bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürk’ün eğitim ve öğretime

ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak,
b) Öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek ve meslekî daya-

nışmayı canlı tutmak,
c) 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etme-

lerini sağlamak, öğretmenlere mesleklerinin yüceliği şuurunu vermek,
ç) Emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak,
d) Öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak ve kamuoyunu

bilinçli ve duyarlı hâle getirmek,
e) Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini korumak, yüceltmek ve saygınlığını

artırmak,
f) Öğretmen, öğrenci, veli ve okulun sosyal çevresiyle bütünlüğünü canlı tutmak,
g) Öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinenlerin

bu niteliklerini diğer meslektaşlarına ve kamuoyuna örnek olacak şekilde tanıtmak,
ğ) Şehit ve gazi öğretmenlerimiz ile eğitim personelini çeşitli etkinliklerle anarak hatı-

ralarını canlı tutmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kutlama Faaliyetleri

Yapılacak çalışmalar
MADDE 5 – (1) Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı

başta olmak üzere il, ilçe, okul ve kurumlar ile yurt dışı temsilciliklerinde oluşturulan kutlama
kurullarınca programlar hazırlanır. Hazırlanan programlara göre törenler, sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler, 24 Kasım gününü içine alan hafta boyunca gerçekleştirilir.

(2) Kutlama törenleri, kutlama kurullarınca kararlaştırılacak okul veya uygun görülecek
yerlerde yapılır.
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(3) Programlara mülki idare erkânı, emekli öğretmenler, çalışmakta olan öğretmenler,
Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan personel, öğrenciler ile birlikte mezun öğrenciler, veliler
ve vatandaşlar davet edilir.

Öğretmenler Günü kutlama programları
MADDE 6 – (1) Öğretmenler Günü kutlama programında;
a) Her yıl 24 Kasım tarihinde Anıtkabir’e Millî Eğitim Bakanı, il ve ilçelerdeki Atatürk

anıt ve büstlerine il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından çelenk konularak başta Atatürk
olmak üzere Türk Millî Eğitimine hizmetleri geçen, şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm
öğretmenlerimize, eğitim personeline ve devlet büyüklerimize saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesi,

b) Millî Eğitim Bakanı tarafından günün anlam ve önemini belirten mesajın medya ara-
cılığıyla paylaşılması, 24 Kasım tarihinde mahallinde yapılan programlarda günün anlam ve
önemini belirten konuşmaların millî eğitim müdürlerince yapılması,

c) Öğretmenlik mesleğiyle ilgili sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin dü-
zenlenmesi,

ç) Edebiyat, sanat ve bilim alanlarında, öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini konu alan
yarışmalar düzenlenmesi ve derece alanların ödüllendirilmesi,

d) Öğrenciler arasında düzeylerine göre öğretmenlik mesleği ile ilgili şiir, kompozisyon,
resim ve benzeri yarışmalar düzenlenmesi, derece alanlara armağanlar verilmesi,

e) İmkânlar ölçüsünde öğretmenlerin de görev alabileceği açık oturum, panel, sempoz-
yum, konferans, inceleme ve benzeri etkinliklere yer verilmesi,

f) Emekli öğretmenlerin; halen görevde bulunan öğretmenler, öğrenciler ve velilerle
bir araya getirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenerek, öğretmenlik mesleği ve eğitim öğre-
timle ilgili deneyimlerinin paylaşılması ve hatıralarının anlatılması,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapılarak, sosyal medya,
TRT ve diğer basın yayın kuruluşları yoluyla vatandaşların Öğretmenler Gününe katılımlarının
sağlanması, 

ğ) Şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler ile eğitim personelinin kabirleri
başında anılması; gazi, hasta ve emekli öğretmenler ile eğitim personelinin ziyaret edilmesi,

gibi faaliyetlere yer verilir.
Kutlamalarda kullanılacak materyal
MADDE 7 – (1) 24 Kasım gününü içine alan hafta boyunca, eğitim kurumlarında öğ-

retmenlikle ilgili ders içi ve ders dışı faaliyetler yapılır. Kutlama günü eğitim kurumları, Türk
Bayrağı, flamalar, afişler ve Atatürk resimleri ile donatılır. Başöğretmen Atatürk başta olmak
üzere Türk ve dünya tarihinde eğitim alanında ve öğretmenlik mesleğinde iz bırakmış şahsi-
yetleri merkeze alan basılı ve dijital materyaller hazırlanır ve kamuoyuyla paylaşılır.

Basın yayın kuruluşları ile iş birliği
MADDE 8 – (1) Her yıl Öğretmenler Günü dolayısıyla Merkez Koordinasyon Kuru-

lunun yapacağı düzenlemelere göre merkez, il, ilçe, okul, kurum ve yurt dışındaki kutlama ku-
rullarınca, TRT ve diğer basın yayın kuruluşları yoluyla günün anlam ve önemini belirten ya-
yınlar yapılması sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kutlama Kurulları ve Görevleri

Kutlama kurullarının kuruluşu
MADDE 9 – (1) Öğretmenler Günü dolayısıyla, Millî Eğitim Bakanlığı merkezinde,

il, ilçe, okul ve kurumlar ile yurt dışı temsilciliklerinde Öğretmenler Günü Kutlama Kurulları
oluşturulur.

15 Ekim 2019 – Sayı : 30919                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Okul/Kurum kutlama kurulu
MADDE 10 – (1) Okul/kurum kutlama kurulu; okul/kurum müdürünün başkanlığında

bir müdür yardımcısı, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen ile okul-aile birliği
başkanından oluşur. Gerektiğinde okul müdürlüğünce kutlama kuruluna yeteri kadar öğretmen,
veli ve öğrenci temsilcisi görevlendirilebilir.

(2) Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okullar, öğrenci/öğretmen sayısı az olan
okullar; yakınlarındaki okullarla iş birliği yaparak kutlama kurulları oluşturup ortak kutlama
programları tertip edebilirler. Bu durumda kutlama kurulu; en çok öğretmene sahip olan okulun
müdürü başkanlığında her okulun müdürü, müdür yetkili öğretmeni ve her okuldan birer öğ-
retmen, okulların okul-aile birliği başkanlarından oluşur.

Okul/Kurum kutlama kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Okul/kurum kutlama kurulunun görevleri şunlardır:
a) Her yıl eylül ayı içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bulundurularak

kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.
b) Merkez, il ve ilçe kutlama kurulları tarafından yayımlanan genelge ve emirlerin ge-

reğini yapmak.
c) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını ekim ayı başında; bu ko-

nudaki çalışma raporunu da en geç ekim ayı sonuna kadar ilçe kutlama kuruluna göndermek.
ç) Hazırlanan plan ve programlara göre Öğretmenler Gününü anlam ve önemine yaraşır

şekilde kutlamak.
d) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen 15 gün içinde değerlendirme raporlarını ilçe

kutlama kuruluna göndermek.
İlçe kutlama kurulu
MADDE 12 – (1) İlçe kutlama kurulu; kaymakamın başkanlığında ilçe millî eğitim

müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünde kutlamalardan sorumlu ilçe millî eğitim şube müdürü,
öğretmenevi müdürü ve halk eğitimi merkezi müdürü ile ilçe millî eğitim müdürünün teklif
edeceği ve kaymakamın uygun göreceği bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir orta de-
receli okul müdüründen oluşur. Gerektiğinde kutlama kurulunda yeteri kadar okul yöneticisi
ve öğretmen de görevlendirilebilir. 

İlçe kutlama kurulunun görevleri
MADDE 13 - (1) İlçe kutlama kurulunun görevleri şunlardır:
a) Her yıl mart ayının son haftası içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bu-

lundurularak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.
b) Merkez Koordinasyon Kurulu ve il kutlama kurulları tarafından yayımlanan genelge

ve emirlerin gereğini yapmak.
c) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını mayıs ayı sonuna; bu ko-

nudaki çalışma raporunu da en geç eylül ayı sonuna kadar il kutlama kuruluna göndermek.
ç) Hazırlanan kutlama faaliyetleri plan ve programlarına göre Öğretmenler Gününü,

anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak.
d) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen 15 gün içinde değerlendirme raporlarını il kut-

lama kuruluna göndermek.
İl kutlama kurulu
MADDE 14 – (1) İl kutlama kurulu; valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının

başkanlığında millî eğitim müdürü, kutlamalardan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya
şube müdürü, ilde varsa hizmet içi eğitim enstitüsü müdürü ile il millî eğitim müdürünün teklif
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edeceği ve valinin uygun göreceği bir öğretmenevi, bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve
bir orta dereceli okul müdüründen oluşur. Kurul çalışmalarına valinin veya yardımcısının ka-
tılmaması durumunda il millî eğitim müdürü kurul başkanlığı görevini yürütür. Gerektiğinde
kutlama kurulunda yeteri kadar okul yöneticisi ve öğretmen de görevlendirilebilir. 

İl kutlama kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) İl kutlama kurulunun görevleri şunlardır:
a) Her yıl çevre özelliklerini ve imkânlarını göz önünde bulundurarak kutlama faali-

yetlerinin plan ve programlarını mart ayının ilk haftası içinde, bu konudaki çalışma raporunu
ise en geç eylül ayı sonuna kadar hazırlamak.

b) Merkez Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan genelge ve emirlerin gereğini
yapmak, bu genelge ve emirleri ilçe kutlama kurullarına ulaştırmak.

c) İlçe kutlama kurullarından gelen kutlama faaliyetleri plan ve programlarını inceleyip
değerlendirmek, ilin genel kutlama faaliyetlerini, yapılan plan ve programlar doğrultusunda
yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Mülkî idare sınırları içinde yer alan üniversiteler ve üniversitenin varsa eğitim fa-
külteleriyle iş birliği yaparak başta öğretmen aday adaylarının ve üniversite personel ve öğ-
rencilerinin Öğretmenler Günü kutlamalarına etkinlik ve katılım düzeyinde katkı sunmalarını
sağlamak.

d) Hazırlanan kutlama faaliyetleri plan ve programlarına göre Öğretmenler Gününü an-
lam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak.

e) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde yapılan çalışmaları gösteren de-
ğerlendirme raporlarını Merkez Koordinasyon Kuruluna göndermek.

Yemin ettirme ve Hizmet Şeref Belgesi verilmesi 
MADDE 16 – (1) İl ve ilçe kutlama kurulları;
a) Kutlama törenlerinde 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğret-

menlerin “YEMİN" etmelerini,
b) Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için Hizmet Şeref Belgelerinin dü-

zenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini, 
c) Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgelerinin adreslerine gönderil-

mesini
sağlar.
Merkez Koordinasyon Kurulu
MADDE 17 – (1) Merkez Koordinasyon Kurulu; Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yar-

dımcısının başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Talim ve Terbiye Ku-
rulundan bir üye, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Genel Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Destek
Hizmetleri Genel Müdürü, Din Öğretimi Genel Müdürü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel
Müdürü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü,
Temel Eğitim Genel Müdürü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, Yükseköğretim
ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü ile Merkez Yürütme Birimi Başkanından oluşur. Bu Kurula,
faaliyetlerin gerektirdiği diğer kurum ve kuruluşlardan da temsilci davet edilebilir. 

Merkez Koordinasyon Kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Merkez Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek kutlama faa-

liyetlerinin plan ve programlarını şubat ayı içinde hazırlamak ve bir genelge ile ilgililere du-
yurmak.
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b) Öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak, Türkiye genelinde yarışmalar düzenlemek, de-

ğerlendirmek, verilecek ödülleri belirlemek.

c) Öğretmenler Gününün Türkiye genelinde bir program bütünlüğü içerisinde yürütül-

mesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri alarak ilgililere duyurmak.

ç) Öğretmenler Günü kutlamaları ile ilgili olarak; bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu,

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve diğer basın yayın kuruluşları ile diğer kurum ve kuru-

luşlarla iş birliği yapmak.

d) Öğretmenlik mesleğine ilişkin açık oturum, panel, sempozyum, konferans ve benzeri

faaliyetler düzenlemek.

e) İl, ilçe, okul/kurum ve yurt dışı temsilcilikleri kutlama kurullarının yönetmelik esas-

larına göre çalışmalarını takip etmek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında kutlama faaliyetlerinin yönetmelik esaslarına göre yürü-

tülmesini sağlamak.

Yurt dışı kutlama kurulu
MADDE 19 – (1) Yurt dışı temsilciliklerimizde görevli bulunan eğitim müşavirlikleri

ile eğitim ataşeliklerinde de Öğretmenler Günü kutlama kurulları oluşturulur.

(2) Kutlama kurulu, büyükelçi veya başkonsolosun başkanlığında ya da görevlendire-

cekleri kendi nezdindeki eğitim müşaviri yahut eğitim ataşesinin başkanlığında, uygun görü-

lecek sayıda öğretmenden, öğretmen bulunmayan yerlerde ise ataşelik mensubu iki personelden

oluşur.

Yurt dışı kutlama kurulunun görevleri
MADDE 20 – (1) Yurt dışı kutlama kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yıl mart ayı içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bulundurularak

kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.

b) Merkez Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan genelge ve emirlerin gereğini

yapmak.

c) 24 Kasım günü, bölgelerinde düzenlenen törenlere öğretmenlerin, velilerin, çevrede

bulunan Türk vatandaşlarının ve mahallî eğitimcilerin katılmalarını sağlamak ve törenlerin is-

tenen amaca ulaşması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde değerlendirme raporlarını Merkez

Koordinasyon Kuruluna göndermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yürütme Birimi ve Görevleri

Merkez Yürütme Birimi
MADDE 21 – (1) Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri dolayısıyla Bakanlıkça ya-

pılacak her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel

Müdürlüğü Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı bünyesinde

bir “Merkez Yürütme Birimi” oluşturulur. Gerektiğinde Merkez Yürütme Birimine yardımcı

olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer birimlerden de en az şube müdürü düzeyinde

geçici olarak personel görevlendirilir. 

Merkez Yürütme Biriminin görevleri
MADDE 22 – (1) Merkez Yürütme Biriminin görevleri şunlardır:

a) Merkez Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
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b) Merkez Koordinasyon Kurulunun plan ve programlarında yer alan her türlü faaliyeti
yürütmek.

c) Millî Eğitim Bakanlığı birimleri ve diğer kurumlarla olan ilişkileri düzenlemek.
ç) Öğretmenler Günü adına alınan tüketim malzemelerinin depolanmasını ve en iyi şe-

kilde kullanılmasını sağlamak.
d) Öğretmenler Günü ile ilgili olarak yapılacak yarışmaların şartnamelerini düzenlemek

ve Merkez Koordinasyon Kuruluna sunmak.
e) Öğretmenler Günü kutlamalarıyla ilgili her türlü değerlendirme iş ve işlemleri yü-

rütmek.
f) Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili her türlü sekretarya işlerini yürüt-

mek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretmenlik Mesleğine Giriş ve Hizmet Şeref Belgesi

Öğretmenlik mesleğine giriş
MADDE 23 – (1) 24 Kasım günü, Öğretmenler Günü olmasının yanında, adaylık sü-

recini tamamlamış öğretmenlerin yemin etme günüdür.
(2) Öğretmenler Gününde adaylık sürecini tamamlamış öğretmenler kutlama kurulla-

rının yapacakları düzenlemeye göre aşağıdaki yemini ederler:
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesini

bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını mil-
letin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Mil-
letinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliş-
tirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî,
demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı
bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Hizmet Şeref Belgesi
MADDE 24 – (1) Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakanlık

kadrolarından emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilir.
(2) Hizmet Şeref Belgeleri, merkez teşkilatında Bakan, taşra teşkilatında valilerce ve-

rilir.
(3) Devlet memurluğundan çıkarılanlara Hizmet Şeref Belgesi verilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe
MADDE 25 – (1) Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili olarak Millî Eğitim

Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yapılacak harcamalar, Millî Eğitim Bakanlığı
bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 26 – (1) 26/11/1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğ-

retmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ

KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendi yürürlükten

kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Avukat, kütüphaneci, mü-

tercim, programcı, hemşire, teknisyen, grafiker” ibaresi “Kütüphaneci, mütercim, programcı,

hemşire, teknisyen, grafiker” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 27)

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

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.1) bölümünün altıncı paragrafında yer alan

“otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına

sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek

olanlar hariç), minibüs,” ibaresi “minibüs, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların

bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacı-

lığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan minibüs ve otobüsler hariç),” şeklinde değişti-

rilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/1/2015 29252

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/4/2017 30025
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-7.1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gel-
mek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Diğer taraftan, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları
için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri,
radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme
ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de bu istisna
kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/B-12.2.2.) bölümünün birinci paragrafından sonra gel-
mek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların
hesabına yapılan döviz transferleri;

- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş ye-
rine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı
adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri
(proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi 

kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.”  
MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/B-15.1.3.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız,
süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki
ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa
yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (IV/B-3.) ve (IV/C-3.) bölümlerinde yer alan “nihai” iba-
releri Tebliğ metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8596 Karar Tarihi: 10/10/2019
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8916 

—— • —— 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8917 
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İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8777 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8778 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 
 8791 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA KULLANILMAK ÜZERE 635,265 

METREKÜP AHŞAP TRAVERS ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2019/511884 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDA KULLANILMAK ÜZERE 635,265 METREKÜP AHŞAP TRAVERS ALIMI 
İŞİ (İşin süresi 120 (YÜZ YİRMİ) Takvim günüdür) 

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhaleye kısmi teklif 

verilebilir. 
4 - İhalenin Saati: 06/11/2019 Çarşamba günü, saat 14:00 

5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 06/11/2019 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8911/1-1 

—— • —— 
DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 

2 TİP DİZEL MOTOR REGÜLATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası   : 2019/502729 

1- İdarenin ; 

a) Adresi    : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 

  ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi   :  tulomsas@tulomsas.com.tr 

mailto:tulomsas@tulomsas.com.tr
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2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 1- 1 Adet DE22000/16-645E Dizel Motor 
  Regülatörü 
  2- 1 Adet DE33000/16-645E3C Dizel Motor 
  Regülatörü 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

3- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 

12.11.2019 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
4- İhale  dokümanı  TÜLOMSAŞ  Genel  Müdürlüğü  Pazarlama  Dairesi  Başkanlığı,   

İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın  
almaları zorunlu   olup   TÜLOMSAŞ   Genel   Müdürlüğü   Pazarlama   Dairesi   Başkanlığı,   
İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8803/1-1 
—— • —— 

PİSTON KOLU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/499259 
1-  İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2- İhale konusu işin niteliği, 
    Türü ve miktarı : 160 adet Piston Kolu Komple teknik şartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 31.10.2019 - Saat 14:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

31.10.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8819/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2019 – Sayı : 30919 

 

2 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ İLE 2 ADET VERİ DEPOLAMA  

ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 2 Adet 

Veri Depolama Ünitesi ile 2 adet Veri Depolama Anahtarı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, 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, 24/10/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’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, ihtiyaç sahibi 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili  iç zarfları aynı gün  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. 8843/1-1 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı Veri Depolama 

Sisteminin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, 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, 21/10/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’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, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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. 

 8859/1-1 
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3 ADET X-RAY CİHAZI VE 6 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup 

Komutanlığı ihtiyacı 3 adet x-ray cihazı ve 6 adet kapı tipi metal dedektör kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartname, 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, 24.10.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’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, kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 malzemelerin 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 malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte 

serbesttir. 8875/1-1 
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1 ADET İŞ YERİ SATILACAKTIR 
Gümüşhane Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi 95 ada 64 parsel 

üzerinde bulunan 25 Numaralı Kapalı Modern Pazar Yerindeki 1 adet İş Yerleri, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 47. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır. 

 
BAĞIMSIZ 

BÖLÜM NİTELİK 
BULUNDUĞU 

KAT ALAN (m2) m² DEĞERİ (TL) 
MUH. BEDEL 

(TL) KDV MUAF 
GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ (%3) 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

30 İşyeri 3.Kat 1890 3.500,00 TL 6.615.000,00 TL 198.450,00 TL 31.10.2019 14:00 
 
1- İhale 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü saat: 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda 

yapılacaktır. 
2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler: 
İhaleye katılabilmek için; 
Gerçek Kişiler: 
a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
b- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi, 
c- Noter tasdikli imza sirküleri, 
d- Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi, 
e- Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi, 
f- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici 

Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu, 
g- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı, 
i- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi 

vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), 
(ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.) 

Tüzel Kişiler: 
a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
b- Noter tasdikli imza sirküleri, 
c- Onaylı adres belgesi, 
d- Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi, 
e- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici 

Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu, 
f- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı, 
h- Ticaret sicil gazetesi, 
i- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi 

vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), 
(ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.) 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 
31/10/2019 günü saat 14:00’e kadar Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale 
Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale 
Birimi'nden temin edilebilir. 

4- Son müracaat tarihi 31/10/2019 Perşembe günü saat 14:00'e kadar olup Belediyemiz 
Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi'ne yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 8886/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Küçük Söğütlü Önü Camii Vakfına ait olan, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 1. Eskişehir 

Mahallesinde bulunan, tapunun (2348) Ada, (23) Parsellerinde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazların 
üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 11.03.2019 tarih ve 80/52 sayılı Kararında 
belirtilen şartlar çerçevesinde  olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 
gereği kapalı teklif usulü Kat Karşılığı ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ Kayseri 

İLÇESİ Melikgazi 
MAHALLESİ 1.Eskişehir 
SOKAK  
CİNSİ Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ 2.512,22m² 

PAFTA NO. - 
ADA NO. 2348 

PARSEL NO. 23 

VAKIFLAR MECLİSİ 
KARAR TARİH VE SAYISI 

11.03.2019-80/52 

İHALE USULÜ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi 
gereği kapalı teklif usulü 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmaz(lar), Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 11.03.2019 
tarihli ve 80/52 sayılı yazısına istinaden aşağıda 
belirtilen asgari şartlarla ihale işidir. 

İŞİN TAHMİNİ 
BEDELİ 

6.175.535,00 TL 
(altımilyonyüzyetmişbeşbinbeşyüzotuzbeşTL )'dır. 
İnşaat Maliyeti 

GEÇİCİ TEMİNAT 182.000,00 TL (yüzonsekizbinTL) 
(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 13.11.2019-14:00 
I- Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 1. eskişehir Mahallesinde bulunan , mülkiyeti Küçük 

Söğütlü Önü Camii Vakfına ait,2348 ada 23 parsel sayılı 2.512,22 m² m² yüzölçümlü “Arsa” 
vasıflı taşınmazın, 

1- Ruhsata esas mimari projeye göre yapılacak olan binadan en az ; 9. Kat 18 ve 17 nolu 
bağımsız bölümler, 7. Kat 14 ve 13 nolu bağımsız bölümler, 5. Kat 10 ve 9 nolu bağımsız 
bölümler, 3. Kat 6 ve 5 nolu bağımsız bölümler, 2. Kat 4 nolu bağımsız bölüm, 1. Kat 1 nolu 
bağımsız bölüm olmak üzere 10 adet daire ve zemin katta bulunan dükkan vasıflı 23 nolu 
bağımsız bölüm ile 22.000,00 TL bedelin vakfı adına alınması, 

2- Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması yer teslimi tarihinden 
itibaren varsa üzerindeki yapıların her türlü güvenlik önleminin İş ve Sosyal Güvenlik hukuku 
kapsamında alınarak yıkılıp, kaldırılması, bu konuda gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından 
alınması, itiraz-tevhit, terk ve vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve 
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kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın 
yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenlerde dahil olmak üzere tüm bu iş ve 
işlemlere ait masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanılması, 

3- 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %40’a kadar olan kısmın bedelsiz 
terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması 
görmesi girmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak idaremize 
ödenmesi , 

4- Mimarlar odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 
avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından tef’aten 
ödenmesi, 

5- İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması 
halinde ihale oranında vakfına yansıtılması, 

6- İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle; ihaleye/sözleşmeye esas 
projede/proje öngörüsünde, onaylı sözleşmede yer almayan ilave kat, depo, bağımsız bölüm vb. 
paylaşıma konu alanların ortaya çıkması ve projede değişiklik olması halinde; ‘Yeniden 
Değerlendirme Ekspertiz Raporu’ ile tüm bağımsız bölümlerin piyasa değerleri yeniden 
belirlenerek ortaya çıkan ilave bölümler ihale/sözleşme oranında paylaşılması, 

7- 634 sayılı Kat Malikleri Kanunu gereğince yapıya uygun yönetim planının Bölge 
Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması, 

II-  İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No:4 
Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 
zemin katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III- İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No:4 Kocasinan/Kayseri 
adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube 
Müdürlüğünde görülebilir. İhale Dokümanı 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. 

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

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

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

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

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

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
İdaremizin Vakıflar Bankası Kocasinan Şubesi nezdindeki TR270001500158007297093243 no’lu 
hesabına yatırıldığına dair makbuz, 

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

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

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili 
Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina 
inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti 
veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; 
yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, 
son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının 
%50'si değerlendirilir. 

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

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

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

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
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Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu  (Ek:5), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:6), 

l) Şekli ve içeri şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli örneğe uygun 
Teklif Mektubu (Ek:7) 

m) Ekli örneğe uygun Kesin Teminat Mektubu (Ek:8)  
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

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

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 
saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katındaki Yatırım ve Emlak 
Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII- Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1.Kat, Yatırım ve 
Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki 
herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak 
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici 
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
XII- İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup 

detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi 
gerekmektedir. 

TEL        : 0(352) 222 66 40 Dahili: 7305-7300 
FAKS      : 0(352) 231 05 87 
E-MAİL  :kayseri@vgm.gov.tr. 
İLAN OLUNUR 8722/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 8946/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 8947/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 8948/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 8957/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 8912/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 8936/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 8937/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8949/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8949/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 8938/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 8958/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 8921/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Van 2. İdare Mahkemesinin Esas: 2012/1788, Karar: 2013/7 sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 
işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 8896/1-1 

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

içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/F20-d1, d2 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında 
açılması planlanan Değirmenköy-4 ve 5 lokasyon sahası için gerekli olan, ancak arazi sahipleriyle 
anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 3. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan, İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta Mahallesindeki 
145 ada 3 parsel no’lu taşınmazın 16.856,55 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 
10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 26.09.2019 ve 
07.10.2019 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 8879/1-1 

—— • —— 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
10.10.2019 tarih ve 30914 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz öğretim üyesi alımına ilişkin ilânımızda, Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi ilânımız aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

İLÂN OLUNUR! 
BİRİM LİSTESİ 

 

Birimi 
Anabilim Dalı 

/ Program 
Unvanı Derece Adet Özel Şart 

Beyşehir Ali Akkanat 
Turizm Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Doktorasını Turizm veya Gıda Mühendisliği 

Bilim alanında yapmış olmak. 

 8920/1-1 
—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör 
alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve adreslere 
Üniversitemizin web sayfası http://www.isikun.edu.tr/akademik-acik-pozisyonlar üzerinden 
ulaşılabilir.  

Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlüğümüze şahsen yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, 
süresi içerisinde başvurmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Koşullar 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Profesör 1 
- Geomatik ölçme yöntemleri ile ilgili akademik yayınlar 

yapmış olmak. 

 8922/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çanakkale İli, Merkez İlçesi, H16C13C3D pafta, 5463 parsel üzerindeki 264010 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 3837-Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına 
kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 25.09.2019 tarihli ve 
E.2019/706 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 10.10.2019 
tarihli ve 234834 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.  

İlgililere duyurulur. 8897/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
08.04.2019 tarihli ve 82368 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen”, Üça 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Gülseren ATEŞ (Makine Mühendisi, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16872, Oda Sicil No: 51284) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 18.09.2019 tarihli ve E.2019/937 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 14.04.2019 tarihli ve 30745 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gülseren ATEŞ 
hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali”  işleminin yürütmesi 10.10.2019 tarihli ve 
236338 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8897/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680160 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Ali 
Muhittin YÜRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11486, Oda Sicil No: 
16817) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 
12.09.2019 tarihli ve E.2019/132-K.2019/1778 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali Muhittin 
YÜRÜK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 10.10.2019 
tarihli ve 235793 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 8897/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Kartal İlçesi, G22A09C4A pafta, 10652 pafta, 3 parsel üzerindeki 1215256 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şems Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Feyyaz 
VANLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1986, Oda Sicil No: 4255) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 11.09.2019 tarihli ve 
E.2019/647-K.2019/1592 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Feyyaz VANLI hakkında tesis edilmiş 
olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 10.10.2019 tarihli ve 234981 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8897/4/1-1 
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 

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

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

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan 
ve eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru 
yapılacaktır.  

İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir.  

Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 
mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Üniversite sınav takviminde, zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
İlan olunur. 
Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları 
 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü 

Devletlerarası 

Özel Hukuk 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Devletlerarası Özel Hukuk alanında doktora yapmış 

olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku Bölümü 

Genel Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. 

Son 5 (beş) yılda Genel Kamu hukuku anabilim Dallarında 

ders vermiş olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku Bölümü 

Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 

Yabancı dil/diller biliyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

Bölümü 
Doçent 1 

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak 

Matematik alanında yüksek lisans mezunu olmak. 

Matematik (Fokal eğri ve yüzeyler geometrisi) alanında 

doktora yapmış olmak. 

Hareket geometrisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Kimya bölümü lisans mezunu olmak. 

Yüksek lisans ve Doktorasını Kimya bölümü/Organik 

Kimya anabilim dalından almış olmak. 

Organik-inorganik hibrit yapıdaki luminesansnano 

parçacıkların sentez ve karakterizasyonu konusunda 

uzmanlaşmış olmak. 

Yabancı dil/diller biliyor olmak. 
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Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Programı 

Profesör 1 

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 
Biyoloji alanında Yüksek lisans mezunu olmak. 
Biyoloji (Genetik) alanında doktora yapmış olmak. 
Genetik, Moleküler Toksikoloji ve parazitoid direnci ile 
ilişkili Nanogenotoksikoloji alanında uluslararası ve 
ulusal proje deneyimi ve bilimsel yayınları olmak. 
Doktora sırasında ve Doktora sonrasında araştırmalar 
yapmak için en az altı (6) ay yurt dışında bulunmuş 
olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

İlk ve Acil Yardım 
Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak 
Tıp Fakültesi Yüksek lisans mezunu olmak 
Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık alanını Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı alanında rat çalışmalarıyla 
almış olmak 
Alanında ulusal proje deneyimi ve SCI bilimsel 
dergilerde en az 3 yayını olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

İlk ve Acil Yardım 
Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak 
Tıp Fakültesi Yüksek lisans mezunu olmak 
Uzmanlık alanı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
bölümünde olmak. 
Alanında ulusal proje deneyimi olmak. 
Alanında SCI bilimsel dergilerde en az 3 yayını ile 
birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 
sunulan bildirileri olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Endodonti 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak 
Endodonti anabilim dalında uzmanlık/doktora programını 
bitirmiş olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Pedodonti 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak 
Pedodonti anabilim dalında uzmanlık/doktora 
programını bitirmiş olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hastalıkları ve 
Tedavisi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak 
Diş Hastalıkları ve Tedavisi anabilim dalında uzmanlık/ 
doktora programını bitirmiş olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız-Diş ve Çene 
Radyolojisi  

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak 
Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi anabilim dalında 
uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Periodontoloji  
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak 
Periodontoloji anabilim dalında uzmanlık/doktora 
programını bitirmiş olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak 
Protetik Diş Tedavisi anabilim dalında uzmanlık/ 
doktora programını bitirmiş olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi  
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak 
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi anabilim dalında uzmanlık/ 
doktora programını bitirmiş olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ortodonti  
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak 
Ortodonti anabilim dalında uzmanlık/doktora programını 
bitirmiş olmak 
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Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları  
 

Fakülte/ 
Yüksekokul Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar Sınav Tarihleri 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 1 

İnşaat Mühendisliği lisans 
mezunu olmak. 
İnşaat Mühendisliği 
bölümünde en az Yüksek 
Lisans öğrencisi olmak. 
Yabancı Dil/Diller biliyor 
olmak. 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:31.10.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

08.11.2019 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 1 

Makine veya İnşaat 
Mühendisliği Lisans 
mezunu olmak. 
Makine Mühendisliği 
bölümünde Doktora ya da 
Yüksek Lisans 
programında kayıtlı olmak. 
Yabancı Dil/Diller biliyor 
olmak. 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:31.10.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

08.11.2019 

Meslek 
Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı Programı 

Öğretim 
Görevlisi 2 

Diş Hekimliği 
Fakültesinden mezun 
olmak. 
Alanında en az 5 yıl 
tecrübe sahibi olmak 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:01.11.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

11.11.2019 

Meslek 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü 
lisans mezunu olmak. 
Lisans sonrası 
belgelendirmek kaydıyla 
alanında en az 4 yıl 
deneyime sahip olmak. 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:01.11.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

11.11.2019 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Radyoloji, Tıbbi 
Görüntüleme veya Nükleer 
Tıp alanında 
belgelendirmek kaydıyla 
en az 3 yıl çalışma 
tecrübesine sahip olmak 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:01.11.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

11.11.2019 

Meslek 
Yüksekokulu 

İnşaat Teknikleri 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi 1 

İnşaat Mühendisliği lisans 
mezunu olmak 
Lisans sonrası 
belgelendirmek kaydıyla 
alanında en az 3 yıl 
deneyime sahip olmak 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:01.11.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

11.11.2019 

Meslek 
Yüksekokulu 

İnşaat Teknikleri 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi 1 

- Yüksek Lisansını İnşaat 
Mühendisliği veya 
Mimarlıkta yapı malzemesi 
üzerine yapmış olmak ve 
lisans sonrası 
belgelendirmek kaydıyla 
alanında en az 2 yıl 
deneyime sahip olmak 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:01.11.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

11.11.2019 
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Meslek 
Yüksekokulu 

Aşçılık 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Gastronomi Bölümü lisans 
mezunu olmak 
Sektörde en az 5 yıl 
çalışma tecrübesine sahip 
olmak. 
Yükseköğretim 
kurumlarında Gastronomi 
alanında uygulamalı 
mutfak eğitimi verme 
deneyimine sahip olmak 
Yurtdışında en az 1 yıl 
alanında çalışma 
tecrübesine sahip olmak 
İyi derecede İngilizce 
biliyor olmak 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:01.11.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

11.11.2019 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 
İngilizce 

Öğretim 
Görevlisi 

2 

İngiliz Dili Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim Tercümanlık, 
İngiliz Dil Bilimi, İngiliz 
Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği 
bölümlerinden birinde 
Lisans mezunu olmak; 
İngiliz Dili Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim Tercümanlık, 
İngiliz Dil Bilimi, İngiliz 
Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği 
bölümlerinden birinde tezli 
yüksek lisans derecesini 
tamamlamış olmak. 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:31.10.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
08.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

12.11.2019 

Sivil 
Havacılık 

Yüksekokul 

Pilotaj 
Bölümü 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Hava ve Uzay Hekimliği 
uzmanı ve tıp doktoru 
olmak 
Hava ve Uzay Hekimliği 
uzmanlığında en az 15 yıl 
deneyimi olmak 
Hipobarik ve Hiperbarik 
ortamlarda en az 5 yıl 
görev yapmış olmak. 
Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünün havacılık 
sağlığı ile ilgili 
kurullarında görev yapmış 
olmak. 

Ön Değerlendirme 
Tarihi:31.10.2019 

Giriş Sınavı Tarihi: 
05.11.2019 

Sınav Sonuç 
Açıklama Tarihi: 

08.11.2019 

 
 8881/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:    
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/09/2019, 12/09/2019, 19/09/2019 ve 26/09/2019 

tarihli Kararlarıyla 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve lisansı 

sona erdirilen/iptal edilen tüzel kişiler 
 

1 

05/09/2019 tarihli ve 8813-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Hayat Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Hayat Biyokütle Enerji 
Santrali” için verilmiş olan 03/01/2013 tarihli ve EÜ/4220-14/2521 numaralı üretim 
lisansı 30/09/2019 tarih itibariyle sona erdirilerek, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’ye 
“Hayat Biyokütle Enerji Santrali” için, eskisinin devamı mahiyetinde 30/09/2019 
tarihinde yürürlüğe girmek üzere 03/01/2028 tarihine kadar geçerli olacak üretim 
lisansı verilmiştir. 

2 

12/09/2019 tarihli ve 8826-7 sayılı Kurul Kararı ile; 
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi’ne verilmiş olan 17/04/2014 
tarihli ve EÜ/4969-13/02713 numaralı üretim lisansı 12/09/2019 tarihi itibariyle sona 
erdirilmiştir. 

3 
12/09/2019 tarihli ve 8835-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi”  
projesi için, 15 (onbeş) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

4 

12/09/2019 tarihli ve 8835-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne (EÜAŞ) “Ahiköy I HES” üretim 
tesisi için, 03/09/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

5 

19/09/2019 tarihli ve 8837-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Oğul Enerji A.Ş.’ye “Oğul Enerji Biyokütle Tesisi” projesi için, 11/04/2038 tarihine 
kadar geçerli olacak, 18 (onsekiz) yıl, 6 (altı) ay, 23 (yirmiüç) gün yıl süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

6 

19/09/2019 tarihli ve 8838-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Medid Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Anonim Şirketi’ne ait 15/01/2015 tarihli 
ve ETS/5417-1/03207 numaralı tedarik lisansı 19/09/2019 tarihi itibariyle sona 
erdirilmiştir. 

7 
26/09/2019 tarihli ve 8843-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Esa Biogaz Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Halilbeyli Biyogaz Enerji Santrali” 
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

8 
26/09/2019 tarihli ve 8843-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
Zeytindalı Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 
20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

9 

26/09/2019 tarihli ve 8843-14 sayılı Kurul Kararı ile; 
Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Gazi-9 RES” üretim tesisi için 
verilen 22/11/2012 tarihli ve EÜ/4129-17/2478 numaralı üretim lisansı sonlandırılarak, 
Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Gazi-9 RES” projesi için, 42 (kırkiki) yıl 1 
(bir) ay 26 (yirmialtı) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı 
verilmiştir. 
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10 

26/09/2019 tarihli ve 8859-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
İstanbul Arıtma ve Elektrik Üretim Tesisleri İşletmesi ve Destek Hizmetleri A.Ş.’ye  
“İstanbul Deri OSB Biyogaz Elektrik Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

 8880/1/1-1 
 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 
05/09/2019 ve 19/09/2019 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler 

1 
05/09/2019 tarihli ve 8815-1 sayılı Kurul Kararı ile 
Petkin Dış Ticaret Limited Şirketi’ne 05/09/2019 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli 
Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

2 
19/09/2019 tarihli ve 8840-1 sayılı Kurul Kararı ile 
Strong Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 19/09/2019 tarihinden itibaren 10 
(on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

3 
19/09/2019 tarihli ve 8840-2 sayılı Kurul Kararı ile 
Promar Endüstriyel Kimyasallar Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne 19/09/2019 
tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

4 
19/09/2019 tarihli ve 8840-5 sayılı Kurul Kararı ile 
TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi’ne 19/09/2019 tarihinden itibaren 15 (on) yıl süreli 
Depolama Lisansı verilmiştir. 

5 
19/09/2019 tarihli ve 8840-7 sayılı Kurul Kararı ile 
TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi’ne 19/09/2019 tarihinden itibaren 15 (on) yıl süreli 
İletim Lisansı verilmiştir. 

 8880/2/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve 
İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına 
yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan 
yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır. 

 
Görev Yeri Sınıfı Ünvanı Kadro Derecesi Sayısı 

Genel Müdürlük GİH Müfettiş Yardımcısı 7 5 
 
A-  Sınava katılabilmek için; 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip 

olmak, 
2- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul 
edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 
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3- 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
4- Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı olmak. 
5- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu 

Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 
Hükümlerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubu kadrolar için 2018 ve 2019 
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 39-40-42 puan türlerinin birinden 80 ve 
daha yukarı puan almak, puan sıralamasına göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 
katından fazla olmamak.(5x20=100’üncü aday ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir. ) 

6- 2018 veya 2019 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları (YDS) sonucunda en 
az (E) seviyesinde başarılı olmak. 

7- Sınava girmek isteyen adaylar tarafından 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki form doldurulacak ve buna; 

a) 4 adet vesikalık fotoğraf, 
b) Mezuniyet Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği, 
c) KPSS ve YDS sonuç belgesi, 
eklenecektir. 
8- Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve 

girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar sınava ilişkin haklarını kaybederler. 
9- Adaylar, Bayındır 1 Sokak No.3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edeceklerdir. 
10- En son müracaat tarihi 01.11.2019 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
11- Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri 

sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarışma Sınavı Giriş Belgesi olmayan 
aday sınava alınmayacaktır. 

12- Yarışma Sınavı, 07.12.2019 tarihinde yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve 
saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibi http://vgm.gov.tr internet adresinde de 
ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla 
bildirilerek sözlü yarışma sınava davet edileceklerdir. 

13- Sınavda uyulacak esaslar http://vgm.gov.tr  internet adresinden yayınlanacaktır. 
B- Sınav Konuları : 
1-) Muhasebe 
a- Genel Muhasebe b-Şirketler Muhasebesi c- Envanter ve Bilanço d- Bilanço Analizi ve 

Teknikleri e- Ticari Hesap 
2-) İktisat 
a- Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir c- 

İşletme İktisadi d- Planlama e- Uluslar arası İktisat, Türkiye Ekonomisi 
3-) Maliye 
a- Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası b- Türk Vergi Kanunlarının Esasları, 

Tatbikatı c- Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi d- Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler 
4-) Hukuk 
a- Anayasa Hukuku : Genel Esaslar b- İdare Hukuku : Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari 

Yargının Teşekkülü c- Medeni Hukuk : Genel Esaslar, Ayni haklar(Eşya Hukuku), Miras ve 
Vakıflar d- Borçlar Hukuku : Genel Esaslar e- Ticaret Hukuku : Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak 
f- Ceza Hukuku : Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler g- Ceza 
Muhakemeleri Usulü Hukuku : Genel Esaslar h- İcra-İflas Hukuku 

5-) Kompozisyon 
Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır. 
İlan olunur. 8802/1-1 

http://vgm.gov.tr/
http://vgm.gov.tr/
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23. 24. ve 26. 

maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında 

belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 

adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek 

adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları 

Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir: 

-·Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha 

dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: 

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik 

Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, 

bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar. 

-·Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha 

dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: 

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının 

fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa 

yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları. 

-·Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) 

nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: 

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik 

Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, 

bilimsel çalışma ve yayınlar. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin 

onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması 

gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde 

Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ 

ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 30.10.2019’dur. Posta ve internet yolu ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe 

yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye 

alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir. 
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FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI ARANAN NİTELİKLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerini Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünden almış olmak; doktorasını yurt 
dışında almış olmak, doktorasını aldığı 
kurumdan farklı bir akademik kurumda 
doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış 
olmak, genel olarak bilgi erişim sistemleri ve 
doğal dil işleme alanlarında, özel olarak bilgi 
erişim sistemlerinin değerlendirilmesi, 
kalabalık kaynaklandırma yöntemleri ile 
kaliteli veri etiketlemesi, herhangi bir 
iddianın doğruluğunun ya da yanlışlığının 
tahmin edilmesi, metinsel verinin semantik ve 
dilbiçimsel analizi konuları üzerine araştırma 
yapmış olmak. 

Biyomedikal 
Mühendisliği  

Profesör 1 

Nanotıp ve biyonanomalzemeler konusunda 
uzmanlaşmış olmak, seramik membranlar 
ve türevleriyle güdümlü ilaç taşınımı, 
biyoalgılayıcı, biyomalzeme ve desen transferi 
konularında projeler yürütmüş ve bilimsel 
makaleler yayımlamış olmak. 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 

 
Doçent 1 

Doktora derecesini Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış 
olmak. Terahertz frekansında çalışan yüksek 
performanslı radyo frekans devre bileşenleri 
(antenler, dalga kılavuzları, anahtarlar, filtreler, 
kuplörler vd.) geliştirilmesi, karakterizasyonu, 
gerçeklenmesi, fabrikasyonu konularında 
çalışmalar yapıyor olmak. Devre Analizi, 
Elektromanyetik, Anten ve Mikrodalgalar 
konularında eğitim tecrübesine sahip olmak. 
Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl 
süre ile yurt dışında doktora sonrası 
araştırmacı olarak akademik çalışmalarda 
bulunmuş olmak. 

 
Dr. Ögr. 

Üyesi 
1 

Doktora derecesini Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış 
olmak. H.264 ve diğer ölçeklenebilir video 
kodlama teknikleri, video sıkıştırma ve 
video kalite tahmini üzerinde üzerinde 
çalışıyor olmak. Video trafiğinin yeni nesil 
geniş alan yazılım tabanlı ağlar üzerinden 
çok katmanlı ve çok yollu aktarımı üzerine 
çalışıyor olmak. Haberleşme, sinyal 
işleme, video sinyal işleme konularında 
eğitim tecrübesine sahip olmak. Yurtdışında 
doktora yapmış veya en az 1 yıl süre ile 
yurt dışında doktora sonrası araştırmacı 
olarak akademik çalışmalarda bulunmuş 
olmak. 
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MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Malzeme Bilimi 
ve Nanoteknoloji 

Mühendisliği  
Dr. Ögr. 

Üyesi 
1 

Doktora derecesini Fizik alanında almış 
olmak ve yurt dışı deneyimine sahip olmak. 
2D malzemeler, katkılı nano-parçacıklar, 
düşük boyutlu malzemelerde ışınımsız enerji 
transferi, kiral seramik nanomalzemelerin 
plazmoniği, perovskit malzemelerin üretimi 
ve uygulamaları, nanofotonik yapıların 
doğrudan ve tersine yöntemlerle tasarımı 
konularında araştırmalar yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İktisat 

 
Dr. Ögr. 

Üyesi 
1 

İktisat Tarihi alanında doktora yapmış 
olmak, Türkiye ve Ortadoğu 20. Yüzyıl 
İktisat Tarihi, Kalkınma, Sanayileşme ve 
Ekonomi Coğrafyası alanlarında doktora ve 
doktora sonrası düzeyde araştırmalar yapmış 
olmak ve bu konularda yayın yapmış 
olmak, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
Kalkınma, İktisat Tarihi ve Politik İktisat 
konularında ders vermiş olmak 

 
Dr. Ögr. 

Üyesi 1 

İktisat doktorası yapmış olmak. En az 
yüksek lisans seviyesinde dış ticaret, 
ekonometri ve endüstriyel organizasyon 
dersleri vermiş ve bu konularda tez 
danışmanlığı yapmış olmak. Dış ticaret, 
ekonometri ve endüstriyel organizasyon 
konularında doktora tezi yazmış ve 
çalışmalar yapmış olmak. 

İşletme  Profesör 1 

Muhasebe-Finans alanında doçentlik 
ünvanına sahip olmak, alanında lisans, 
yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler 
vermiş, yüksek lisans ve doktora tezi 
yönetmiş olmak, muhasebe ve finans 
alanında ampirik bilimsel makaleler ve 
kitaplar yayınlamış olmak. 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler 
 Doçent 1 

Doçentlik unvanını, Uluslararası İlişkiler 
alanında almış olmak; Uluslararası 
Ekonomi Politiği alanında uzmanlaşmış ve 
ayrıca enerji güvenliği, Avrupa Birliğinin 
enerji politikası, Türkiye'nin enerji 
güvenliği, Orta Asya ve Kafkasya bölgesi 
enerji jeopolitiği, enerji ekonomi politiği 
ve dış politika konularında uzmanlaşıp 
uluslararası hakemli dergilerde yayınları 
olması, uzmanlık alanlarında lisans ve 
lisansüstü dersler vermiş ve lisansüstü tez 
yönetmiş olmak. 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Psikoloji 
 

Profesör 1 
Deneysel psikoloji alanında, hayvan modelleri 
ile davranış nörogenetiği konusunda projeler 
yürütmüş ve yayınlar yapmış olmak 

Profesör 1 
Klinik psikoloji alanında, afetlerin psikolojik 
etkileri konusunda projeler yürütmüş ve 
yayınlar yapmış olmak. 

Türk Dili ve 
Edebiyatı  Profesör 1 

Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı 
alanında almış ve Osmanlı edebiyatı ve 
Osmanlı kültür tarihi alanında çalışmalar 
yapmış olmak.  

 8776/1-1 
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Türkiye Adalet Akademisinden: 
KADROLU PERSONEL ALIMI İLANI 

Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-
KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek 
sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Türkiye Adalet Akademisinde 
çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama ile personel alımı 
yapılacaktır. 

 
UNVAN MAHAL ADET 

Koruma Güvenlik Görevlisi Türkiye Adalet Akademisi 40 
 
Belirtilen unvan için başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan 

adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek 

puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır. 
I) Şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
c) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans 

mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 
2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına 
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın 

yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1988 ve sonrası 
doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 

g) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, 
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel 

özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. 

ı) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

II) Başvuruda İstenecek Belgeler: 
1-Başvuru Formu (Bu ilânda belirtilen kadroya yapılan başvuru için sadece ekte yer alan 

formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir.) 

2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin 
aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır. Başvurunun posta yoluyla 
yapılması halinde evrakların noter onaylı suretlerinin gönderilmesi gerekmektedir.) 

3- 2018-KPSS sonuç belgesi, 
4- Askerlik durumunu belirleyen belge, 
5- Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen 

hususlara uygun olarak bilgisayar ile doldurulması, 2 adet hazırlanması, fotoğraf yapıştırılması, 
ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) 

6- Fotoğraflı özgeçmiş. (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.) 
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7- Başvuru yapan adaylardan ayrıca istenen belgeler; 
a) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge 

aslını ibraz etmeleri halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile 
teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak 
kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.) 

b) İlanın şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (ı) bendinde 
belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam 
teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, 
(Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.) 

aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı olmamak, 

bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 
rahatsızlığı olmamak, 

cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak, 
çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil 

edebilecek işitme kaybı olmamak. 
III) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi: 
Başvurular 15 Ekim 2019 günü başlayıp, 30 Ekim 2019 günü mesai saati bitimine kadar 

Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Ahlatlıbel Yerleşkesi Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya son 
başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler 
ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.) 

Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

IV) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi: 
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Başkanlığımız internet 

sitesinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir 
bildirimde bulunulmayacaktır. 

İlan edilen kadro sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü 
sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih 
Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir. 

V) Sözlü Sınav Konuları: 
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 
Genel kültür 20, 
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın 

alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği 
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 
puan almaları gerekmektedir. 

VI) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması: 
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda 
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır. 

Sınav sonuçları ve kadrolara alınmaya hak kazananlar Başkanlığımızın internet sitesinde 
ilân edilecektir.  

ÖNEMLİ NOT: 
Bu sınavın başvurudan atama yapılıncaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak 

bilgilendirme ve çağrılar Başkanlığımızın internet sayfasında ilân yoluyla yapılacaktır. İlgililere 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylara ve kamuoyuna ilanen duyurulur. 
EKLER: 
EK-1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Formu 
EK-2 Güvenlik Soruşturması Formu  
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 
öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine 
tabi olmak üzere) 

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not 
ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi 
Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel 
Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.  

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  

BİRİMİ 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Ünvanı Adedi Açıklamaları 

Tıp 
Fakültesi 

İç Hastalıkları Öğretim 
Görevlisi 1 

ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS en az 50 
puan almış olmak. İç Hastalıkları alanında uzmanlık 
belgesine sahip olmak. 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

Öğretim 
Görevlisi 1 

ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS en az 50 
puan almış olmak. Histoloji ve Embriyoloji Dalında 
Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.  

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 
Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi 
gerekmektedir.  

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/program hangi alanda 
öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir. 

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o 
alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o 
alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.  

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar 
herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.  

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları 
alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü 
tercihine göre kullanabilecektir.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan 
türünü kullanılabilecektir.  

**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM 
“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından 
(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.  

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler 
öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim 
görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz.  

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlama 
Tarihi 

Son Başvuru 
Tarihi 

Ön 
Değerlendirme 
Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 
Giriş Tarihi 

Sınav Giriş 
Yeri/Saati 

Sonuç açıklama 
“Nihai 

Değerlendirme” 
tarihi 

İlanın Resmi 
Gazetede 

yayımlandığı tarih 

İlanın Resmi 
Gazetede yayım 

tarihi izleyen 
15’inci gün 

mesai bitimi. 

01.11.2019 08.11.2019 İlgili Birim 
Saat 10:00 15.11.2019 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 2019/371

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik
–– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği
–– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum

Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 27)

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8596

Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8878 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8884-2 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2019 Tarihli ve 2016/24562 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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