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BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler
MADDE 1 – (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin;
a) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre kamu kurum ve kuruluşları arasında

paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsizdir.
b) Ulusal güvenliğe ilişkin hükümler ile fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat

hükümleri saklı kalmak ve veri üretmekle sorumlu kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla,
veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki hasılat paylaşımına yönelik iş birlikleri
kapsamında, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile paylaşımı bedelsiz olarak yapılabilir.

(2) Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri
Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya sat-
ması; özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek
için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. İzne
tabi olacaklar ile izin süresi ve verilere ilişkin usul, esas ve içerikler Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığınca belirlenir. İzin bedeli 1/1000’lik pafta başına, yabancı gerçek kişiler ve özel hukuk
tüzel kişileri için 50 TL, yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 25 TL’dir. Bu tu-
tarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tes-
pit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Alınan izin bedeli Ulusal
Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner
Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. İzin alınmaması durumunda Çevre
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ve Şehircilik Bakanlığınca izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari
para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı
veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler

MADDE 2 – 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

“EK MADDE 6 – Bu Kanun uyarınca; 22/3/2007 tarihli ve 5609 sayılı Gecekondu Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan alanlar ile 5609 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten sonra belediye sınırları içerisinde veya dışarısında 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

2/3/1988 tarihli ve 3414 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belediyelerce
775 sayılı Gecekondu Kanununa göre oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulama-
larda ise ilgili belediyesi yetkilidir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle
kullanırlar. Büyükşehirlerde bu Kanunun tatbikatı büyükşehir belediyelerinin koordinatörlü-
ğünde ilçe belediyelerince yapılır.”

MADDE 3 – 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hak-
kında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satış ve kira sözleşmesine konu edilen
taşınmazlar hariç olmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde bulunan arsa
ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde; ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline
ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü
eliyle uygulatmaya,”

MADDE 4 – 1164 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 5 – Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında

alınacak olan ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesi hakkında 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Dev-
let İhale Kanununun 75 inci maddesine göre işlem yapılır ve tahsil edilen tutarların, %50’si
genel bütçeye gelir kaydedilir ve %50’si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut
İdaresi Başkanlığına aktarılır.”

MADDE 5 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan “mevzi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6 – 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ikin-
ci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, bendin mevcut üçüncü cümle-
sinde yer alan “Belediye” ibaresi “Planlar, belediye” şeklinde değiştirilmiş, bende ikinci paragrafından
sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar, bendin mevcut dördüncü paragrafına “kopyası,” iba-
resinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortamdaki Ulusal Coğrafi
Bilgi Sistemi Altyapısı üzerinden, ilgili idaresi tarafından, arşivlenmek üzere” ibaresi ve bende
aşağıdaki paragraflar eklenmiş, (ç) bendi ile (ğ) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere
Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinden Plan İşlem
Numarası almak zorundadır.”
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“İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin nerede askıya çıktığına dair bilgilen-
dirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca
plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela
ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır.

Kentsel tasarım projeleri uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabilir. Bu kentsel
tasarım projelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“Kesinleşen imar planları veya parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden iti-
baren her halde beş yıl içinde dava açılabilir.

İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.
Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere

mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde deği-
şiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı deği-
şiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde
ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirle-
rinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetlerin %100 fazlası ilgili ida-
resinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 2/7/2008 tarihli ve
5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar,
Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.”

“ç) Bakanlıkça belirlenen tanım ve esaslara göre hazırlanıp onaylanan plan, plan deği-
şikliği ve revizyonlarının, parselasyon planlarının, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgele-
rinin, imar mevzuatına konu edilen orto-görüntüler ile diğer coğrafi veri ve bilgilerin, ilgili
idareler ile kurum ve kuruluşlarca; Cumhurbaşkanınca belirlenen usul, esas ve ilgili standartlara
uygun şekilde ve sayısal olarak; üretilmesi, elektronik ortamda ilan edilmesi, Ulusal Coğrafi
Bilgi Sistemi Altyapısı ile entegrasyonunun sağlanması ve bedelsiz olarak Bakanlığa gönde-
rilmesi, Bakanlıkça tesis edilecek elektronik ortam üzerinden paylaşılması, arşivlenmesi ve
güncellenmesi zorunludur. Yapı ruhsatına ilişkin işlemlerde bu veriler esas alınır.”

“Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu
5.000’in altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir
belediye meclisince karar verilir.”

“Büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya
kadar bu alanlardaki uygulamalar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür. 27 nci maddede
belirtilen projeler, ilçe belediyesince onaylanır ve muhtarlığa bildirilir.”

MADDE 7 – 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine yirmibirinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında yapılmış olan imar uygulamalarının kesinleşmiş mahkeme ka-
rarlarıyla iptal edilmesi nedeniyle; davaya konu parselin imar planı kararları ile umumi ve
kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi veya iptal edilen uygulama ile tahsis ve tescil
edilmiş parsellerde hak sahiplerince yapı yapılmış olması ve benzeri hukuki veya fiili imkân-
sızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak uygulama öncesi kök parsellere dönüle-
meyeceğinin parselasyon planlarını onaylamaya yetkili idarelerin onay merciince tespiti ha-
linde, öncelikle davaya konu parselin hak sahiplerinin muvafakati alınmak kaydıyla uygulama
sahası içerisinde idarece uygun bir yer tahsis edilir veya anlaşma olmaması halinde davacı hak
sahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi
düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenir.”
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MADDE 8 – 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinde yer alan “projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması” ibaresi
“projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya dör-
düncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, maddeye ikinci fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağı-
daki şekilde, mevcut altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “İl çevre düzeni” ibaresi
“Çevre düzeni” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “köy yerleşik alan sınırları ve” ibaresi
madde metninden çıkarılmış ve maddeye mevcut yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkrada belirtilen projelerin, valilik onayı ve muhtarlığa bildirim şartı sağlanmadan veya
projesine aykırı yapı yapıldığının muhtarca tespiti ya da öğrenilmesi halinde durum, muhtar
tarafından ivedilikle valiliğe bildirilir.”

“Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları; belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe bele-
diye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise il genel
meclisi kararıyla belirlenir.”

“Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hâllerde köy yerleşik alan
sınırları içinde, taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan
üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri; hâli-
hazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe be-
lediye meclisi kararı ile, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenir.”

“Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi ol-
madan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje
uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel
alınmaz.”

MADDE 9 – 3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümleden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, bu alan-
da Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin
gözetiminde yapılır.”

MADDE 10 – 3194 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler eklenmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkra-
sına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kay-
dedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir.
Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar ha-
nesindeki kayıt kaldırılamaz.”

“Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
gönderilir.”

“Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının
ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine
rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış
olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner
sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yı-
kım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi
halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur.
Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.”
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MADDE 11 – 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasına
“müelliflerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gözetmenlerine” ibaresi eklenmiş, beşinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “il özel idaresince” ibareleri ve “incelenerek” ibaresi
madde metninden çıkarılmış, “yerleşme alanı” ibaresi “yerleşik alanı ve civarı” şeklinde, “muh-
tarlık izni olmaksızın” ibaresi “valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan”
şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “ceza miktarının beşte biri olarak” ibaresi “ceza miktarı”
şeklinde ve fıkrada yer alan “üçyüz” ibareleri “bin” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına ay-
kırı olarak yapılan ya da 27 nci madde kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan
aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapılanların sahibine, yapı müteahhidine ve ay-
kırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere, yapının mülkiyet duru-
muna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye
etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, bin
Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:”

“Aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi
asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave
edilir.”

MADDE 12 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 8 – Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü

sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla
yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içe-
ren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye
sunulur.

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar
planı değişiklikleri yapılamaz.

Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı
yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan
değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın
merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı de-
ğişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilir.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan
değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer’i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte de-
ğişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. Değer artış payı, en
geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet tak-
dir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki
yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilân edilen
yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilir. Emsal, inşaat alanı,
yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç,
değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.
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Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince; Bakanlık muhasebe birimi hesabına
yatırılır. Yatırılan tutarların;

a) Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; %25’i büyükşehir belediyesinin ilgili he-
sabına, %25’i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, %25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri
Özel Hesabına,

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise; %40’ı imar planı değişikliğini onaylayan
idarede açılacak ilgili hesaba, %30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına,

c) Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının %75’i
Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büyükşehir belediye-
sinin olduğu illerde %15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, %10’u ilgili ilçe belediye-
sinin ilgili hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki
kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak
ilgili hesabına,

beş iş günü içerisinde aktarılır ve (a) bendine göre kalan değer artış payının %25’i, (b)
bendine göre kalan değer artış payının %30’u ile imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli
idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir
kaydedilir.

16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanun kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda,
mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar plan-
larında yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen usullere göre yapılacak plan değişikliklerinde bu madde hükümleri uygu-
lanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 13 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar mec-
lis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri
yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar
yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere
ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli
olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.”

MADDE 14 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 21 – Bu Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında yapı kayıt bel-

gesi alınan yapılar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 15/5/1959 tarihli ve 7269
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre, hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının
mümkün olduğu tespit edilmiş olan yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla,
23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre güçlendirme kararı alınarak güç-
lendirme yapılabilir. Bu yapılarda güçlendirme izni, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta ön-
görülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine istinaden ilgili idare-
since verilir. Güçlendirilecek olan yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin bele-
diyeye veya Hazineye ait olması durumunda; taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapıla-
maz. Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda
güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranır.
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Bu madde kapsamında yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri 29/6/2001 tarihli ve 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine ta-
bidir. Yapı denetim kuruluşlarından bu madde kapsamındaki denetim görevini yerine getirme-
dikleri tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, 4708 sayılı Kanunun 8 inci
ve 9 uncu maddesinde yer alan idari ve cezai müeyyideler uygulanır.

Bu maddeye göre güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları
hâlinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri
uygulanır.

Bu madde hükümleri 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanunu kapsamındaki yapılar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 15 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 22 – 32 nci maddenin beşinci fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü

ve beşinci cümleleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili idaresi tarafından yıkım
kararı alınmış yapılar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 16 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun;
a) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bina vergi değeri veya Tapu ve Ka-

dastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve” ibaresi “29 uncu mad-
deye göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Mesken nitelikli taşın-
mazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen de-
ğerin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği” ibaresi “Mesken
nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

c) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve üniversitelerin” ibaresi
“, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının” şeklinde ve (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken
nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken
nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin
tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).”

ç) 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünce belirlenen değer” ibaresi ve aynı fıkrada yer alan “(bu tutar dâhil)” ibaresi madde met-
ninden çıkarılmıştır.

MADDE 17 – 1319 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 44 – Verginin matrahı, bina vergi değerinin 42 nci maddede yer alan tutarı

aşan kısmıdır.
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)
5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için
7.500 TL, fazlası için (Binde 6)
10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL,
fazlası için (Binde 10)
oranında vergilendirilir.
Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın

toplam değeri esas alınır.
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42 nci maddede yer alan tutar ile ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken
nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde
artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı, dördüncü fıkrada belirtilen yeniden değerleme oranının yarısı nispe-
tindeki artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 19 – 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 24 – Bu Kanunun “Dördüncü Kısım” başlığı altında düzenlenen

değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlar. 2020 yılına
ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmez, vergi tahakkuk ettirilmez.

Değerli konut vergisinin uygulamasında bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tari-
hinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”
MADDE 20 – 2/3/1988 tarihli ve 3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı

Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3.5.1985 Tarih ve 247 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
16.8.1985 Tarih ve 250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanunun 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesine üçüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddenin mevcut dördüncü fıkrasına aşağı-
daki bent eklenmiştir.

“Kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize girme, güneşlenme, amatör su
sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele yapılamaz. Ancak,
kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği
gereği su alanından başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığı zorunlu hallerde genişliği
üç metreyi geçmeyen ve platform niteliği taşımayan rekreatif amaçlı iskeleler yapılabilir. Buna
ilişkin usul ve esaslar; 2634 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken, diğer alanlarda ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenir.”

“g) Millet bahçeleri,”
MADDE 22 – 3621 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen ek 2 nci mad-

desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve Kanuna, ekli (5) numaralı kroki ile liste eklen-
miştir.

“EK MADDE 2 – Ekli (5) numaralı kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen
alanın bu Kanuna tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı yapılabilir. Bu alan,
imar planında belirlenen amaç dışında kullanılamaz.”

MADDE 23 – 3621 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3 – 11/7/1992 tarihinden önce yapıldığı tarihteki mevzuatına uygun ola-

rak yapılan yapılardan;
a) Büyükşehir belediye sınırları içinde köyden mahalleye dönüşen ve ilgili idaresince

kırsal yerleşik alan kabul edilen yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan yapılar,
b) Belediye sınırları içinde olanlar dâhil köy statüsünü koruyan, köy yerleşme alanla-

rının sahil şeridinde kalan yapılar,
mevcut haliyle korunur.
Bu yapılar, kat mülkiyeti tesis edilmemek ve herhangi bir müktesep hak teşkil etmemek

ve mevcut kontur ve gabari aşılmamak kaydı ile yöreye uygun cephe değişikliği ve onarımı ile
can ve mal güvenliği için güçlendirme yapılarak kullanılabilir. Bu nitelikteki köy yerleşme
alanlarının sahil şeridinde kalan kısımlarında yeni yapı yapılamaz.”
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MADDE 24 – 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “%75” ibaresi “%50’yi geçmemek üzere” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu indirim oranlarına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 25 – 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, (e)
bendinin (1) numaralı alt bendi, (f) bendi, (g) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü
fıkrasında yer alan “İdari para cezası” ibaresi “İdari müeyyide” şeklinde, beşinci fıkrası aşağı-
daki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “yapı sahibi tarafından” ibaresi “Bakanlıkça elektronik
ortamda belirlenen” şeklinde, yedinci fıkrası, sekizinci fıkrası, dokuzuncu fıkrası, onuncu fık-
rasının (a), (c) ve (d) bentleri, onikinci fıkrası ve onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, ondördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, yirmibirinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Aşağıda belirtilen;
1) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen görevlerin yerine getiril-

mediğinin tespiti hâlinde, bu hataların yapının ruhsat eki onaylı statik projesinin ve hesaplarının,
zemin etüd raporuna veya standartlara veya ilgili mevzuata aykırı olmaması,

2) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine
getirilmediğinin tespiti hâlinde, bu hataların yapım aşamasında ruhsat eki onaylı statik projesine
aykırı olmaması,

hallerinde tespite konu olan yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %20’si kadar
idari para cezası verilir.”

“1) Denetim hizmetinin bu Kanunda yazılı hizmet bedelinden farklı bir hizmet bedeli
ile üstlenildiğinin tespit edilmesi,”

“f) 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmesi hâlinde idari müey-
yideye konu yapıların yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedellerinin %10’u kadar idari para
cezası verilir.”

“g) Aşağıda belirtilen;
1) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen görevlerin yerine getiril-

mediğinin tespiti hâlinde, bu hataların yapının ruhsat eki onaylı statik projesinin ve hesaplarının,
zemin etüd raporuna veya standartlara veya ilgili mevzuata aykırı olması,

2) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine
getirilmediğinin tespiti hâlinde, bu hataların yapım aşamasında yapının ruhsat eki onaylı statik
projesine aykırı olması,

3) 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne aykırı hareket edilmesi,
hallerinde, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve de-

netimlerle tespit edilip öğrenilmesinden itibaren İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine
Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.”

“Yapı denetim kuruluşunda ortak veya görevli iken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile
ilgili ticari faaliyette bulunan veya laboratuvarlarda ortak olan veya görev alan yapı denetimi
kuruluşunun ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile diğer teknik elemanlarına İl Yapı De-
netim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 10.000 Türk lirası
idari para cezası verilir.”

“Yeni iş almaktan men ve faaliyetine son verme cezalarına dair işlemler ile dokuzuncu
fıkra kapsamında yapılan işlemler Resmî Gazete’de ilan edilir.”

20 Şubat 2020 – Sayı : 31045                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



“Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları ceza süresince,
faaliyete son verme cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları ise üç yıl süreyle herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı de-
netim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamaz.”

“Yapı denetim kuruluşlarına üç ayrı teknik inceleme raporu kapsamında üç adet idari
müeyyide uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları tutulan denetçi mimar ve denetçi mühen-
disler ile diğer teknik personel, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun kararı ve Bakanlığın
onayı ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir
görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamaz.”

“Bakanlıkça, yapı denetim izin belgesi geçici olarak geri alınan yapı denetim kurulu-
şunun, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamaması halinde izin belgesi iptal edilerek
faaliyetine son verilir ve birinci fıkranın (h) bendindeki durumlar hariç teminatı iade edilir.”

“a) Laboratuvar kuruluşunun kalite sistemine ilişkin şartlar bakımından tespit edilen
aykırılıklar için uyarma cezası,”

“c) Laboratuvar kuruluşlarına;
1) Alet ve cihaz kalibrasyonlarının zamanında yaptırılmaması,
2) Taze betondan numune alınması, şantiye mahallinde saklanması, laboratuvarda kür-

lenmesi, deneylerinin yapılması ve raporlanması, izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde ilgili
standartlara ve mevzuata uyulmaması,

3) Karot numunesi alınması sırasında laboratuvar denetçisinin hazır bulunmaması,
4) Laboratuvarın deney kapsam listesinde bulunmayan deney raporlarında Bakanlık lo-

gosunu kullanması,
5) Numune kayıt ve rapor defterinde aralarda boş satır bırakılması,
6) Alınan numunelerin numune kayıt defterine kaydedilmemesi,
7) Laboratuvar kuruluşunun faaliyet gösterdiği il dışındaki illerden kendi numune top-

lama istasyonunun bulunduğu il veya iller hariç olmak üzere faaliyet gösterdiği il dışından taze
beton numunesi alması,

8) Laboratuvar kuruluşunda görev yapan idari veya teknik personel değişikliğinin veya
laboratuvarın adres değişikliğinin zamanında bildirilmemesi,

hallerinde 19.030 Türk lirası idari para cezası,”
“d) Bu fıkranın (c) bendine göre laboratuvar kuruluşuna son üç yıl içinde üç ayrı idari

para cezası verilmesi hâlinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir
yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.”

“Yeni iş almaktan men cezası alan laboratuvarın ortakları ceza süresince, faaliyete son
verme cezası alan laboratuvarın ortakları ise üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya la-
boratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar ku-
ruluşunun ortağı olamaz.”

“Laboratuvar kuruluşunun, onuncu fıkranın (e) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsa-
mında izin belgesinin iptaline sebebiyet veren veya laboratuvar kuruluşuna üç ayrı değerlen-
dirme raporu kapsamında üç adet idari para cezası uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları
tutulan denetçi mühendisler ile teknik personel üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı olamaz.”

“Bu Kanun hükümleri çerçevesinde görevini yerine getirmediği tespit edilen mimar ve
mühendisler hakkında meslek odaları, kendi mevzuatı uyarınca cezai işlem yaparak neticesini
Bakanlığa bildirir.”

“Her ne suretle olursa olsun, alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
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“Bu Kanun ve ilgili mevzuata göre görevini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları
hakkında bu madde uyarınca idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerin tespiti halinde
ayrıca 3194 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 26 – 4708 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “davranışla”
ibaresinden sonra gelmek üzere “yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller
nedeniyle” ibaresi ve “yapı müteahhidi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “şantiye şefi,” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 27 – 4708 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“kuruluşlarının” ibaresi “kuruluşları ile laboratuvar kuruluşlarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – 4708 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İlgili idarelerin bu Kanunda belirtilen hususlara ilişkin görevleri ile çalışma usul ve
esasları; yapı denetim kuruluşlarının sınıflandırılması, kuruluşlar arasında adaletli iş dağılımını
temin etmek üzere bir ilde faaliyet gösterebilecek olan yapı denetim kuruluşu ve laboratuvar
kuruluşu sayısının belirlenmesi ile kuruluş safhasında sahip olunması gereken asgarî nitelikler;
yapı denetim izin belgesinin geçici olarak geri alınmasına ilişkin şartlar, yapı denetim kuru-
luşları ve laboratuvarların görevleri ile çalışma usul ve esasları; denetçi belgesi verilmesine
ilişkin usul ve esaslar ile yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görev alacak personelde
aranacak nitelik, tecrübe ve bunların istihdam şartları ile görev ve sorumlulukları; diğer yapı
sorumlularının nitelikleri, görevleri ile çalışma usul ve esasları; Merkez ve İl Yapı Denetim
Komisyonunun görevleri ile çalışma usul ve esasları; yapı denetimi hizmet sözleşmesine ve
feshine ilişkin esaslar; hizmet bedelinin ödenmesi, bu Kanun uyarınca denetlenerek inşa edilen
yapılara sertifika verilmesi ve düzenlenecek meslek içi eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Ba-
kanlıkça hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir.”

MADDE 29 – 4708 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İdari müeyyidelere ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Bu Kanuna aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle uygulanması gereken ancak henüz

tesis edilmemiş idari müeyyidelerde lehe olan hükümler uygulanır.
b) Yapı denetim kuruluşlarına 8 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca yeni

iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan denetim elemanlarının bu fiilleri aynı maddenin
sekizinci fıkrası kapsamında tekerrüre esas alınmaz.

c) Son bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeni ile haklarında
yeni iş almaktan men cezası verilen yapı denetim kuruluşları hakkında, bu cezalar 8 inci mad-
denin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında tesis edilecek belge iptaline dair işlemlerde te-
kerrüre esas alınmaz.

d) Laboratuvar kuruluşlarına 8 inci maddenin onuncu fıkrasının (e) bendinin (2) nu-
maralı alt bendi uyarınca belge iptali cezası verilmesine sebep olan denetçi mühendisler ve
teknik elemanlar hakkında aynı maddenin onüçüncü fıkrası dikkate alınmaz.”

MADDE 30 – 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşa-
ğıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
EK MADDE 1 – Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık

hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı be-
lirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuz-
luk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek
aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabi-
lecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı bünyesinde yer alan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevli ve yetkilidir.”
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MADDE 31 – 4735 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Sözleşme uygulamalarına yönelik itiraz başvuruları ve anlaşmazlıkların çözümü
EK MADDE 2 – Yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan

anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesine konu edilmemiş olmak şartıyla
anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kuruluna başvurabilirler.

Yüklenici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamla-
nıncaya kadar yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde
Yüksek Fen Kuruluna gönderilir. Yüksek Fen Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu
Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre inceleyerek karara bağlar ve bu kararlar ilgili idarece
uygulanır.”

MADDE 32 – 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri
ve Büroları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve fıkrada yer alan “kuruluşları ile lisans sahibi harita
ve kadastro mühendislerinin” ibaresi “kuruluşlarının” şeklinde değiştirilmiştir.

“Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürüttükleri
süre içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yürütemez, harita
ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerini yerine getiren şirketlere ortak olamazlar.”

MADDE 33 – 5368 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“d) Lisanslı mühendisin altmış beş yaşını doldurmuş olması,”
MADDE 34 – 5368 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, bu

maddenin yayımı tarihinde lisanslı mühendislik faaliyetini sürdürenler hakkında bu maddenin
yayımı tarihinden iki yıl sonra uygulanır.”

MADDE 35 – 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun 8 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “İçişleri Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – 5543 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Anasız ve babasız bekâr kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle; bekâr kardeşi
olmayan ya da tek kalan çocuklar başlı başına,”

MADDE 37 – 5543 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“muamelesinden” ibaresi “ve kadastro işlemlerinden” şeklinde, “katkı payı” ibaresi “hizmet
bedeli” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, 26/5/1981
tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili
harçlardan müstesnadır. Ayrıca, bu yapılara ilişkin belediyece ve il özel idaresince verilen hiz-
metlerden ücret alınmaz.”

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) 6 ncı maddesiyle 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-

dinin sonuna eklenen paragrafın birinci cümlesi hükümleri 1/7/2020 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/02/2020
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 2115

19 Şubat 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal
Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politi-
kalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BANÜ-SPAR): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politikalar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal içerme, sosyal sorun ve insani gelişme he-
defleri kapsamına giren ve sosyal güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım ve eğitim gibi ko-
nuları içeren sosyal politika, sosyal refah ve kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde
bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları destekle-
mektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet,

sosyal hizmet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma gibi sosyal politika alanındaki sosyal sorunlara
ilişkin araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek.
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b) Sosyal politika alanına giren konularda Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin
araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak.

c) Sosyal politika uygulama ve araştırma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde
seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel,
sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Sosyal politika alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar
ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların ça-
lışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, proje
hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkez tarafından yapılan araştırmaları, uluslararası bilimsel standartlara uygun ya-
yınlara dönüştürmek ve ulusal/uluslararası yayın organlarında çalışmalar yayınlamak.

e) Sosyal sorunların çözümünde kamuoyu oluşmasına yardımcı olacak bülten, broşür,
kitap ve eğitim materyalleri hazırlamak, görsel yayın organlarında Merkezin faaliyet alanı ile
ilgili programlara katılmak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek.
g) Sosyal politika alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli,
Üniversitede çalışan aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi,
süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak.
c)Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim elemanları
arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup Müdürün kendilerine vereceği
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görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden
sona erer. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanında araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitede görevli öğretim ele-
manları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üye-
den oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görev-
lendirilenlerin yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Mü-
dürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya ko-
nulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri

için Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar

yürüten veya çalışma alanları bakımından Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversitede
görevli öğretim elemanları ile diğer kamu kurumları veya özel sektör kuruluşları temsilcileri,
kişiler ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt dışındaki uzmanlar arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde

bulunarak katkı sağlamak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2019 tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)

Harfler Notlar Derecesi

A 85-100 Pekiyi

B 70-84 İyi

C 60-69 Orta

F 0-59 Geçmez

E Eksik

T Geçmez

Z Devamsız”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2019 30966

20 Şubat 2020 – Sayı : 31045                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Yalova Üniversitesinden: 
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ ÇALIŞMALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) İslam çalışmaları: İslam medeniyetinde eğitim, ahlâk, din, dil, tarih, kültür, sanat,

edebiyat, hukuk, iktisat, mühendislik, tıp ve benzeri alanlar üzerine yapılan çalışmaları, 
c) Merkez (YİSMER): Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Yalova Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) İslam medeniyetinin ilim, fikir, eğitim, ahlâk, din, dil, tarih, kültür, sanat, edebiyat,

hukuk, iktisat, mühendislik, tıp ve benzeri alanlarda ortaya koyduğu birikime dair bilimsel
araştırmalar yapmak, projeler yürütmek, araştırmacıları desteklemek, ulusal/uluslararası bilim-
sel toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmek. 

b) Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurarak İslam çalışmaları hak-
kında bilgi sahibi olmak, ortak projeler geliştirmek, bu alandaki araştırmacılar arasında bir ile-
tişim ağı oluşturmak. 

c) Öğrencilerin ve akademisyenlerin İslam çalışmaları alanına katkıda bulunmalarına
imkan sağlamak.

ç) İslam çalışmaları ile ilgili bilgi ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İslam çalışmaları alanında ulusal/uluslararası konferans, seminer, sempozyum, ça-

lıştay, kurs, sergi ve benzeri akademik faaliyetler düzenlemek. 
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b) Merkezde yapılacak araştırmaları destekleyecek kütüphane, dokümantasyon ve arşiv
birimlerini kurmak ve geliştirmek.

c) İslam çalışmaları alanında ulusal/uluslararası bilimsel çalışmaları takip etmek ve
farklı dillerde yayınlar yapmak.

ç) İslam çalışmaları yapan uluslararası kuruluşlar ile bağlantılar kurarak bilgi/tecrübe
paylaşımı ve iş birliği (öğrenci ve akademisyen değişimi, proje geliştirmek ve benzeri) yap-
mak.

d) Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda
araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe
uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; İslam çalışmaları alanında yayınları bulunan Üniversite öğ-

retim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı
durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından biri
vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak. 
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Merkezin idarî işlerini yürütmek ve Merkezi temsil etmek.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra Rektöre sunmak.
f) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak ve

Rektörün onayına sunmak.
g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.
ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-

cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.
h) Merkezin amaçlarına ve faaliyet alanlarına ilişkin diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanları ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür ta-
rafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az ayda bir
kere olağan ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu
ile alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.  

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Araştırma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile usul ve esaslarını be-

lirlemek.
c) Araştırma projeleri üretmek, araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini de-

ğerlendirmek.
ç) Üniversitenin ilgili bölümleri arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülme-

sini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.
d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak.
e) Ulusal/uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek.
f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Üyeliği sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.
(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üze-

rine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete
icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değer-

lendirme, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 20 Şubat 2020 – Sayı : 31045



TEBLİĞ

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

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 517)

1. Amaç ve Kapsam

Vergi sistemimizde re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi

cezalarına ilişkin ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip mükellefler sahip oldukları yasal

hakları çerçevesinde çeşitli mekanizmaları kullanabilmektedir. Bunlardan, uzlaşma ve cezada

indirim müesseseleri yargılama sürecine gerek kalmaksızın durumun çözümlenmesini sağlayan

idari mekanizmalar iken mükellefler bu tarhiyat ve cezalara dava açmak suretiyle ihtilafın yargı

birimlerince çözümlenmesi yoluna da gidebilmektedir.

Söz konusu tarhiyat ve cezaların mükelleflerce yargı denetimine götürülmesi Anayasal

ve kanuni bir hak olup, verilecek yargı kararına göre İdarece işlem yapılması da yine Anayasal

ve kanuni bir gerekliliktir. Bununla birlikte, vergi yargısında istinaf ve temyiz yolu açık olan

kararlar, bu kararlara karşı söz konusu kanun yollarının taraflarca kullanılması hâlinde kesin

olma mahiyetini taşımamakta, yargılama süreci devam etmekte ve yargı mercilerince verilen

kararlara göre nihai hâlini almaktadır.

Bugün gelinen noktada, yargılama sürecinin sonuçlanmasını beklemeksizin tarhiyat ve

cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargılama aşamasında da çözümlenmesini ve böylece İdare

ile mükellefler arasında tarhiyat ve cezalara ilişkin çözüm ve uyumu her aşamaya yaymayı

sağlayacak bir müesseseye ihtiyaç duyulmuştur.

Bu anlamda, İdare ile mükellefler arasında vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan

ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı

mercilerinin iş yüklerinin azaltılması ile uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların müessese kap-

samında tahakkuku ve tahsilinin sağlanması amacıyla 7/12/2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesi ile 213

sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmek sure-

tiyle vergi sistemimizde “Kanun yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir.

Buna göre, özetle; vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükel-

leflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde,

İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya ce-

zalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların

vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacaktır.

Bu Tebliğde mezkûr 379 uncu maddeye ilişkin açıklamalar yer almakta ve uygulamaya

yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir.
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2. Yasal Düzenlemeler ve Dayanak

7194 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi “Kanun

yolundan vazgeçme:” başlığı altında “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava-

larda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince ve-

rilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen

vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,

2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiil-

lere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının

kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi

ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili

vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itiba-

rıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu

maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme

faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında

indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz.

İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk

eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi

şarttır.

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir

ve bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul

edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan

vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular in-

celenmez.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan

tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hük-

müne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda

hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez

ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca be-

lirlenir.” şeklinde düzenlenmiş olup, ayrıca 7194 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle de 213

sayılı Kanunun 112 nci maddesinin gecikme faizinin hesaplanmasıyla ilgili (3) numaralı fık-

rasına (b) bendinden sonra gelmek üzere “379 uncu madde kapsamında kanun yolundan vaz-

geçilmesi durumunda söz konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunla-

rında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren,

kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar;” hükmünün yer

aldığı (c) bendi eklenmiştir.
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3. Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki Kararlar

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen

istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Da-

nıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) kanun yolundan vazgeçme kapsamındadır.

Dolayısıyla bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için;

1. Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,

2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince ve-

rilen karara karşı temyiz yolunun açık olması,

3. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması

şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

Bu itibarla, örneğin;

- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde dava açılmaması nedeniyle davanın süre

aşımı gerekçesiyle reddi yönünde verilen,

- Davanın ehliyet yönünden reddi şeklinde verilen,

- İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle

davanın reddi yönünde verilen,

- Vergi mahkemesince verilip istinaf yolu açık olmayan kesin nitelikli,

- Bölge idare mahkemesince verilip temyiz yolu açık olmayan kesin nitelikli,

- Danıştayın bozma kararı üzerine verilen,

- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmamış olan davalarda verilen,

- Beyanname verilmesi üzerine tahakkuk fişi esasına göre yapılan tarhiyatlara açılan

davalarda verilen,

- 213 sayılı Kanun kapsamında yapılan şikâyet yoluyla müracaatın reddi üzerine açılan

davalarda verilen,

- Ödeme emrinin tebliği, haciz gibi takip ve tahsilat işlemlerine karşı açılan davalarda

verilen

kararlar ile buna benzer kararlar kanun yolundan vazgeçme müessesesi kapsamında de-

ğildir.

4. Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanmak İçin Şartlar

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanabilmek için;

1. Bu müessese kapsamında olan yargı kararının mahkemece mükellefe tebliği üzerine,

mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vaz-

geçildiğine ilişkin dilekçenin dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi

dairesine verilmesi,

2. Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi

gösteren belge (mahkemeden alınan belge, tebliğ tarihini gösteren tebligata ilişkin belge vs.)

ile birlikte verilen karar örneğinin bu dilekçeye eklenmesi,

3. Verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yo-

lundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi

gerekmektedir.
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Bu itibarla, başvuruların, mükellef için geçerli olan istinaf ve temyiz süreleri içerisinde

yapılması gerekmekte olup, bu sürelerden sonra yapılan başvurular için 213 sayılı Kanunun

379 uncu maddesi hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Yapılan başvuruların

taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi hâlinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönde-

rilmesi veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmesi hâlinde ise vergi dairesinin kayıtlarına

intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

Dava konusu edilen vergi ve/veya cezaların bir kısmı için veya birden fazla ihbarna-

menin tek davaya konu olması durumunda ihbarnamelerin biri ya da bir kısmı için başvuru ya-

pılmış olması hâlinde söz konusu madde hükmünden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Kanun yolundan vazgeçme başvurusu, mükellefin veya vekilinin ya da temsilcisinin

ad ve soyadları veya unvanları ile imzalı olarak ve dava konusu vergi/ceza ihbarnamesini dü-

zenleyen vergi dairesine hitaben yazılan bu Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (Ek-1) ile yapılır.

Kanun yolundan vazgeçilen her bir karar için ayrı ayrı dilekçe verilir.

5. Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Tahakkuk Edecek Vergi ve/veya Cezalar

Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, tahakkuk edecek vergi ve/veya cezaların hesap-

lanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate alınacaktır. Örneğin,

vergi mahkemesince verilen karara karşı bölge idare mahkemesine istinaf başvurusunda bulu-

nulmuş ve bunun üzerine bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olan karara karşı

kanun yolundan vazgeçilmiş olması hâlinde, kaldırılan ve/veya tasdik edilen vergi ve/veya

ceza tutarı üzerinden tahakkuk edecek vergi ve cezaların hesaplanmasında, vergi mahkemesince

verilen karar değil bölge idare mahkemesince verilen karar esas alınacaktır.

Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı

kararına göre;

- Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin

%60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi du-

rumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek,

- Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı ta-

hakkuk edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecek,

- Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda, verginin tamamı

ve vergi ziyaı cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin edi-

lecek,

- Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 213 sayılı Kanunun 359 uncu

maddesinde yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel

usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i tahakkuk edecek, kalan

%75’i terkin edilecek, bu kapsamdaki cezaların tasdik edilmesi hâlinde ise cezaların %75’i ta-

hakkuk edecek, kalan %25’i terkin edilecektir.

Yargı mercilerince vergi ve/veya cezaların kısmen tasdik edilmesi kısmen kaldırılması

durumunda da vergi ve/veya cezalar, tasdik edilen ve kaldırılan kısmına göre yukarıda yer ve-

rilen oranlarda tahakkuk edeceğinden tahakkuk edecek kısımlar dışında kalan tutarlar terkin

edilecektir.
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6. Vergi Dairesince Yapılması Gereken İşlemler

Mükelleflerin kanun yolundan vazgeçmeye ilişkin dilekçelerini vermeleri üzerine vergi

dairesince dilekçe;

- Başvuruya ilişkin yargı kararının, kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi gösteren bel-

geyle birlikte dilekçeye eklenip eklenmediği,

- Başvuruya ilişkin yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olup olma-

dığı,

- Başvurunun ilgisine göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 8 inci maddesi

de dikkate alınarak istinaf veya temyiz süresinde yapılıp yapılmadığı

yönlerinden incelenir.

Yapılan başvurunun gerekli şartları sağlaması hâlinde başvuru tarihi itibarıyla vergi

ve/veya cezalar 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinde belirlenen oranlarda tahakkuk ede-

ceğinden, buna ilişkin tahakkuk fişi düzenlenir. Tahakkuk fişi ile ilgili olarak 213 sayılı Kanun

ve diğer mevzuat uyarınca vergi dairesince gerekli işlemler yapılır. Tahakkuk tarihinden baş-

lamak üzere 1 aylık ödeme süresi esas alınmak suretiyle vade belirlenir. Kanun yolundan vaz-

geçilmesinden evvel mahkeme kararına göre tahakkuk eden tutarlar var ise terkin edilir.

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında verilen dilekçeler, dilekçe ekinde verilmiş olan

kararlar ve tebliğ tarihini gösteren belgelerle birlikte 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinde

yer alan hükümlere ve söz konusu madde kapsamında İdarece de ihtilafın sürdürülmeyeceğine

ilişkin açıklamalara da yer verilmek suretiyle yazılacak bu Tebliğin ekinde yer alan üst yazı

örneğine (Ek-2) uygun olarak hazırlanan yazıyla birlikte derhal ilgili yargı merciine gönderilir.

7. Ödeme ve Süresinde Ödemeye Bağlı Olarak Yapılacak İndirim

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden iti-

baren bir ay içinde ödenir. Tahakkuk eden tutarların vadesinde ödenmemesi kanun yolundan

vazgeçilmediği anlamına gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen tutarlar için 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Tahakkuk eden vergilere 213 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının

(c) bendi uyarınca, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme

ilişkin normal vade tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği

tarihe kadar gecikme faizi hesaplanır.

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların %80’inin,

hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza

tutarından %20 oranında indirim yapılır. Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden sonra

kalan %80’lik kısmı üzerinden hesaplanır. Ancak, mahkeme kararında tasdik edilerek tahakkuk

eden vergi tutarında bu indirim yapılmaz. Dolayısıyla, vergide söz konusu indirim ancak, kanun

yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen kaldırılan kısmı

üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilir.

İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre

tahakkuk eden vergi ve vergi cezaları ile gecikme faizinin birlikte ve tamamen (indirilen kı-

sımları hariç) süresinde ödenmesi şarttır. Bu itibarla, ödemenin süresinde yapılmaması veya

ödenmesi gereken gecikme faizi, vergi ve cezaların tamamı yerine bir kısmının ödenmesi du-

rumunda söz konusu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
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Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve cezalar için 379 uncu maddeye göre yapılan ta-

hakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, kanun yolundan

vazgeçme kapsamında ödenecek tutarlara mahsup edilir. Söz konusu mahsup işleminden dolayı

iadesi gereken bir tutar bulunması hâlinde ise 6183 sayılı Kanun kapsamında ret ve iade işlemi

yapılır.

8. Kanun Yolundan Vazgeçmeye İlişkin Örnekler

Örnek 1: Mükellef (A) hakkında Katma Değer Vergisi (KDV) 2019/Eylül dönemine

ilişkin yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen rapor uyarınca Ostim Vergi Dairesince

100.000 TL re’sen KDV tarh edilmiş, 100.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna ilişkin

vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. Mükellef bu ihbarnameye karşı süresinde vergi mah-

kemesinde dava açmıştır. Yapılan yargılama sonucunda vergi mahkemesi tarafından istinaf

yolu açık olmak üzere vergi ve cezanın tamamının tasdik edilmesi yönünde karar verilmiştir.

Buna ilişkin mahkeme kararı; İdareye 25/9/2020’de, mükellefe ise 6/10/2020’de tebliğ edil-

miştir.

Mükellefin 30 günlük istinaf süresi, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren başla-

maktadır. Bu durumda, 5/11/2020 tarihine kadar kanun yolundan vazgeçme kapsamında baş-

vurunun yapılması şartıyla mükellef 379 uncu madde hükmünden yararlanabilecektir.

Mükellef (A) 2/11/2020 tarihinde kanun yolundan vazgeçme kapsamında Ostim Vergi

Dairesine başvurmuştur. Bu durumda;

- 100.000 TL vergi tasdik edildiği için bu tutarın tamamı ve

- Bu vergiye bağlı 100.000 TL vergi ziyaı cezası tasdik edildiği için bu tutarın %75’i

olan 75.000 TL

olmak üzere toplamda 175.000 TL (100.000 TL vergi + 75.000 TL vergi ziyaı cezası)

tahakkuk edecek, 25.000 TL tutarındaki ceza kısmı ise terkin edilecektir.

Mükellef, kanun yolundan vazgeçme dilekçesini 2/11/2020 tarihinde verdiğinden bu

tarih tahakkuk tarihi olacaktır. Tahakkuk eden tutarların maddeye göre 1 ay içinde ödenmesi

gerektiğinden son ödeme tarihi 2/12/2020 olacaktır.

213 sayılı Kanunun 112 nci maddesine göre, KDV’nin normal vade tarihi olan

26/10/2019 tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih olan 2/11/2020

tarihine kadar 100.000 TL tutarındaki vergi üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır.

Mükellefin ödeme süresinin son günü olan 2/12/2020 tarihine kadar;

- Tahakkuk eden vergi tutarının tamamı olan 100.000 TL’yi,

- 100.000 TL vergi üzerinden hesaplanacak gecikme faizini ve

- Tahakkuk eden ceza tutarının %80’i (75.000 * %80 = 60.000 TL) olan 60.000 TL’yi

birlikte ödemesi durumunda tahakkuk eden ceza tutarının %20’si olan 15.000 TL ayrıca

indirilecektir. Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre ya-

pılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi dâhil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsa-

mında ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

Mükellefin vadesinde ödeme yapmaması, kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına

gelmeyecektir. Bu durumda ödemeye bağlı indirim imkânından yararlanılamayacak ve 6183

sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.
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Örnek 2: Mükellef (B) hakkında KDV 2019/Eylül dönemine ilişkin yapılan vergi in-

celemesi sonucu düzenlenen rapor uyarınca Bakırköy Vergi Dairesince 100.000 TL re’sen KDV

tarh edilmiş, 100.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi

tebliğ edilmiştir. Söz konusu ihbarnameye ilişkin İdare ile mükellef arasında 30/4/2020’de ya-

pılan tarhiyat sonrası uzlaşma görüşmesinde uzlaşma vaki olmamıştır.

Mükellef bu ihbarnameye karşı süresinde vergi mahkemesinde dava açmıştır. Yapılan

yargılama sonucunda vergi mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere vergi ve cezanın

tamamının kaldırılması yönünde karar verilmiştir. Buna ilişkin mahkeme kararı mükellefe

6/10/2020’de tebliğ edilmiştir. İdareye ise henüz tebligat yapılmamıştır.

Mükellefin 30 günlük istinaf süresi, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren başla-

dığından 5/11/2020 tarihine kadar kanun yolundan vazgeçme kapsamında başvurunun yapıl-

ması şartıyla mükellef 379 uncu madde hükmünden yararlanabilecektir.

Mükellef 2/11/2020 tarihinde kanun yolundan vazgeçme kapsamında Bakırköy Vergi

Dairesine başvurmuştur. Bu durumda; 100.000 TL vergi kaldırıldığı için bu tutarın %60’ı olan

60.000 TL tutarındaki vergi tahakkuk edecek, verginin kalan kısmı olan 40.000 TL ile vergiye

bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezasının tamamı (100.000 TL) terkin edilecektir.

Mükellef, kanun yolundan vazgeçme dilekçesini 2/11/2020 tarihinde verdiğinden bu

tarih tahakkuk tarihi olacaktır. Tahakkuk eden tutarların maddeye göre 1 ay içinde ödenmesi

gerekmektedir. Bu durumda son ödeme tarihi 2/12/2020 olacaktır.

213 sayılı Kanunun 112 nci maddesine göre, KDV’nin normal vade tarihi olan

26/10/2019 tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih olan 2/11/2020

tarihine kadar 60.000 TL tutarındaki vergi üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır. Mükellefin

ödeme süresinin son günü olan 2/12/2020 tarihine kadar;

- Tahakkuk eden vergi tutarının %80’i (60.000 * %80 = 48.000 TL) olan 48.000 TL’yi ve

- 48.000 TL vergi üzerinden hesaplanacak gecikme faizini

birlikte ödemesi durumunda tahakkuk eden tutarın %20’si olan 12.000 TL vergi ayrıca

indirilecektir. Bu durumda 48.000 TL üzerinden gecikme faizi hesaplanacak olup, daha önce

60.000 TL üzerinden hesaplanan gecikme faizinin ise buna göre düzeltilmesi icap etmektedir.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan

tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi dâhil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsamında

ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

Mükellefin vadesinde ödeme yapmaması, kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına

gelmeyecektir. Bu durumda ödemeye bağlı indirim imkânından yararlanılamayacak ve 6183

sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 3: Mükellef (C) hakkında KDV 2019/Eylül dönemine ilişkin yapılan vergi in-

celemesi sonucu düzenlenen rapor uyarınca Erciyes Vergi Dairesince 100.000 TL re’sen KDV

tarh edilmiş, 100.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi

tebliğ edilmiştir. Mükellef bu ihbarnameye karşı süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava aç-

mıştır. Yapılan yargılama sonucunda vergi mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere

verginin 50.000 TL ve bu vergiye bağlı vergi ziyaı cezasının 50.000 TL tutarındaki kısımlarının
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tasdik edilmesi, vergi ve cezanın kalan kısımlarının ise kaldırılması yönünde karar verilmiştir.

Buna ilişkin mahkeme kararı; İdareye 25/9/2020 tarihinde, mükellefe ise 6/10/2020’de tebliğ

edilmiştir.

Mükellefin 30 günlük istinaf süresi, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren başla-

dığından 5/11/2020 tarihine kadar kanun yolundan vazgeçme kapsamında başvurunun yapıl-

ması şartıyla mükellef 379 uncu madde hükmünden yararlanabilecektir.

Mükellef 2/11/2020 tarihinde kanun yolundan vazgeçme kapsamında Erciyes Vergi

Dairesine başvurmuştur. Bu durumda;

- 50.000 TL vergi tasdik edildiği için bu tutarın tamamı,

- 50.000 TL vergi kaldırıldığı için bu tutarın %60’ı olan 30.000 TL ve

- Bu vergiye bağlı 50.000 TL vergi ziyaı cezası tasdik edildiği için bu tutarın %75’i

olan 37.500 TL

olmak üzere toplamda 117.500 TL (80.000 TL vergi + 37.500 TL vergi ziyaı cezası)

tahakkuk edecek, kalan tutar olan 82.500 TL (20.000 TL vergi + 62.500 TL vergi ziyaı cezası)

terkin edilecektir.

Mükellef kanun yolundan vazgeçme dilekçesini 2/11/2020 tarihinde verdiğinden bu ta-

rih tahakkuk tarihi olacaktır. Tahakkuk eden tutarların maddeye göre 1 ay içinde ödenmesi ge-

rekmektedir. Bu durumda son ödeme tarihi 2/12/2020 olacaktır.

213 sayılı Kanunun 112 nci maddesine göre, KDV’nin normal vade tarihi olan

26/10/2019 tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih olan 2/11/2020

tarihine kadar 80.000 TL tutarındaki vergi üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır.

Mükellefin ödeme süresinin son günü olan 2/12/2020 tarihine kadar;

- Tasdik edilen vergi tutarının tamamı olan 50.000 TL’yi,

- Kaldırılan vergiye ilişkin tahakkuk eden 30.000 TL’nin %80’i (30.000 * %80 = 24.000

TL) olan 24.000 TL’yi,

- 74.000 TL (50.000 TL + 24.000 TL) vergi üzerinden hesaplanacak gecikme faizini ve

- Tahakkuk eden ceza tutarının %80’i (37.500 * %80 = 30.000 TL) olan 30.000 TL’yi

birlikte ödemesi durumunda verginin kaldırılan kısmına ilişkin tahakkuk eden tutarının

% 20’si olan 6.000 TL ve cezanın tahakkuk eden tutarının %20’si olan 7.500 TL (toplamda,

6.000 TL vergi + 7.500 TL vergi ziyaı cezası = 13.500 TL) ayrıca indirilecektir. Daha önce

80.000 TL üzerinden hesaplanan gecikme faizinin buna göre düzeltilmesi icap etmektedir.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan

tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi dâhil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsamında

ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

Mükellefin vadesinde ödeme yapmaması, kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına

gelmeyecektir. Bu durumda ödemeye bağlı indirim imkânından yararlanılamayacak ve 6183

sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 4: Mükellef (Ç) hakkında 2018 yılının Gelir Vergisi ve Gelir Geçici Vergi yö-

nünden incelenmesi sonucunda düzenlenen rapor uyarınca Kazım Karabekir Vergi Dairesince,

100.000 TL Gelir Vergisi tarh edilmiş, buna bağlı olarak 300.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş,
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ayrıca incelemeye ilişkin rapor uyarınca Gelir Geçici Vergi yönünden 2018/9-12 dönemi Gelir

Geçici Vergi aslı aranmaksızın 60.000 TL vergi ziyaı cezası ve 100.000 TL özel usulsüzlük ce-

zası kesilmiştir. Mükellef bu ihbarnameye karşı süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava aç-

mıştır. Yapılan yargılama sonucunda vergi mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere;

100.000 TL tutarındaki Gelir Vergisinin ve Gelir Vergisi üzerinden kesilen 300.000 TL vergi

ziyaı cezasının tümü tasdik edilmiş, aslı aranmayan Geçici Vergiye ilişkin vergi ziyaı cezası

ile özel usulsüzlük cezasının ise tümü kaldırılmıştır. Mükellef, vergi mahkemesinin bu kararına

göre vergi dairesince düzenlenen ihbarnamenin kendisine tebliği üzerine 75.000 TL ödeme

yapmıştır.

Bu karara karşı istinaf yolunun kullanılması sonucu bölge idare mahkemesi temyiz yolu

açık olmak üzere, vergi mahkemesinin kararını, Gelir Vergisine bağlı kesilen vergi ziyaı ceza-

sına ilişkin kısmı hariç uygun bulmuş, Gelir Vergisine bağlı kesilen vergi ziyaı cezasının

200.000 TL tutarındaki kısmını kaldırmıştır.

Buna ilişkin bölge idare mahkemesi kararı mükellefe 6/10/2020’de tebliğ edilmiştir.

İdareye ise henüz tebligat yapılmamıştır.

Mükellefin 30 günlük temyiz süresi, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren başla-

dığından 5/11/2020 tarihine kadar kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin verilmesi

şartıyla mükellef söz konusu 379 uncu madde hükmünden yararlanabilecektir.

Mükellef 2/11/2020 tarihinde kanun yolundan vazgeçme kapsamında Kazım Karabekir

Vergi Dairesine başvurmuştur. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, tahakkuk edecek vergi

ve cezaların hesaplanmasında temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate alınacaktır. Bu

itibarla örneğe göre bölge idare mahkemesinin kararı esas alınacaktır. Bu durumda;

- 100.000 TL vergi tasdik edildiği için bu tutarın tamamı,

- Bu vergiye bağlı 100.000 TL vergi ziyaı cezası tasdik edildiği için bu tutarın %75’i

olan 75.000 TL,

- 60.000 TL tutarında aslı dava konusu olmayan geçici vergiye ilişkin vergi ziyaı cezası

kaldırıldığı için bu tutarın %25’i olan 15.000 TL ve

- 100.000 TL tutarında özel usulsüzlük cezası kaldırıldığı için bu tutarın %25’i olan

25.000 TL

olmak üzere toplamda 215.000 TL (100.000 TL vergi + 90.000 TL vergi ziyaı cezası +

25.000 TL özel usulsüzlük cezası) tahakkuk edecek, kalan tutar olan 345.000 TL (270.000 TL

vergi ziyaı cezası + 75.000 TL özel usulsüzlük cezası) terkin edilecektir.

Mükellef kanun yolundan vazgeçme dilekçesini 2/11/2020 tarihinde verdiğinden bu ta-

rih tahakkuk tarihi olacaktır. Tahakkuk eden tutarların maddeye göre 1 ay içinde ödenmesi ge-

rekmektedir. Bu durumda son ödeme tarihi 2/12/2020 olacaktır.

213 sayılı Kanunun 112 nci maddesine göre, Gelir Vergisinin birinci taksiti olan 50.000

TL için normal vade tarihi olan 31/3/2019 tarihinden ve ikinci taksiti olan 50.000 TL için ise

normal vade tarihi olan 31/7/2019 tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği

tarih olan 2/11/2020 tarihine kadar gecikme faizi hesaplanacaktır.
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Mükellefin ödeme süresinin son günü olan 2/12/2020 tarihine kadar;

- Tasdik edilen vergi tutarının tamamı olan 100.000 TL’yi,

- 100.000 TL (50.000 TL + 50.000 TL) vergi üzerinden hesaplanacak gecikme faizini,

- Gelir Vergisine ilişkin tahakkuk eden vergi ziyaı cezası tutarının %80’i (75.000 * %80

= 60.000 TL) olan 60.000 TL’yi,

- Geçici Vergiye ilişkin tahakkuk eden vergi ziyaı cezası tutarının %80’i (15.000 * %80

= 12.000 TL) olan 12.000 TL’yi ve

- Özel usulsüzlük cezasına ilişkin tahakkuk eden ceza tutarının %80’i (25.000 * %80

= 20.000 TL) olan 20.000 TL’yi

birlikte ödemesi durumunda söz konusu cezaların % 20’si olan 23.000 TL (18.000 TL

vergi ziyaı cezası + 5.000 TL özel usulsüzlük cezası = 23.000 TL) ayrıca indirilecektir.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve cezalar için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan

önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar kanun yolundan vazgeçme kap-

samında ödenecek tutarlara mahsup edileceğinden mükellefin, daha önce vergi mahkemesi ka-

rarına göre düzenlenen ihbarnamenin kendisine tebliği üzerine ödediği 75.000 TL mahsup sı-

rasında dikkate alınacaktır.

Mükellefin vadesinde ödeme yapmaması, kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına

gelmeyecektir. Bu durumda ödemeye bağlı indirim imkânından yararlanılamayacak ve 6183

sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 5: Mükellef (D) hakkında 2018 yılının Gelir Vergisi yönünden incelenmesi so-

nucunda düzenlenen rapor uyarınca Selçuk Vergi Dairesince, 200.000 TL Gelir Vergisi tarh

edilmiş ve buna bağlı olarak 200.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Mükellef bu ihbarna-

meye karşı vergi mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Yapılan yargılama sonucunda vergi mah-

kemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere davanın süre aşımı yönünden reddine karar

verilmiştir. Mükellef istinaf süresi içerisinde vergi dairesine kanun yolundan vazgeçme dilek-

çesi vermiştir.

Karara göre vergi/ceza ihbarnamesine süresinde dava açılmamıştır. Söz konusu karar

kanun yolundan vazgeçme kapsamında olmadığından, mükellef bu müesseseden yararlanama-

yacaktır.

9. Diğer Hususlar

İstinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama

giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilemeyecek ve bu alacaklar

için icra takibi yapılamayacaktır.

Bu Tebliğ ekinde yer alan dilekçelerin muhteviyatında değişiklik yapmaya İdare yetki-

lidir.

10. Yürürlük

Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

11. Yürütme

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1432 

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

 
 1396 

—— • —— 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1395 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MUHTELİF ARAÇ PARÇALARI VE MUHTELİF HURDA MALZEMELERİ İHALE 

EDİLECEKTİR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası 

ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı 
muhtelif araç ve muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-
tesellüm edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 
satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif araç parçaları, iş makinesi parçaları, muh. paslanmaz hurdası, muh. stok fazlası 
malzeme hurdası, muh. halat hurdası, muh. sondaj borusu ve ziftli boru hurdası, muh. tezgah 
hurdası, muh. pik hurdası, muh. elektrik motorları hurdası, muh. alüminyum ve demir çelik 
hurdası, muh. trafo ve trafo ekipmanları, muh. pvc-plastik, muh. elektrik/elektronik, muh. kağıt, 
muh. izolatör, muh. konteyner(prefabrik), muh. ahşap, muh. büro malzemeleri, muh. yatak ve 
tekstil, muh. karkas vasfında dış lastik, muh. kesici ayırıcı, muh. kondansatör, muh. konveyör 
bant lastiği, muh. betonlu inşaat demiri, tank, tüp, varil, alümino termit, muh. jeneratörve 
aksamları hurdası, muh. demir çelik talaşı, muh. çim biçme makinası hurdaları, muh. yağ ve 
mazot filtresi hurdası, yağ ve fiber plastik boru hurdası vb. muhtelif malzeme hurdaları. 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALENİN YAPILACAĞI YER 
05 MART 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
10 MART 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
12 MART 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
17 MART 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
19 MART 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
24 MART 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
26 MART 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
31 MART 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 
Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: 0312 384 10 65 – 0312 384 03 07 / 175-161 
ALİAĞA HUR. MD.      : 0232 625 11 20 / 128–129-130 
KIRIKKALE HUR. MD.      : 0318 224 28 98 
SEYMEN HUR. MD.     : 0262 341 37 97 / 124-126 

 1457/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1-Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.600.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE 

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2020 Cuma günü saat 14:00’e kadar Kendirli 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kendirli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 

veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5-Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6-Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 

7-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9-İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

İhale Adı 2020 YILI YÜKLEME VE NAKLİYE 

İhale Yapılacak Birim KENDİRLİ ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

İhale Tarihi 06.03.2020 

İhale Saati 14:00 

İhale Başvuru Baş.Tar. 20.02.2020 

İhale Başvuru Bit.Tar. 06.03.2020 

 1458/1-1 
 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2020 – Sayı : 31045 

 

AHİKÖY I VE AHİKÖY II HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN 
ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Santral Adı 

Geçici 
Teminat 
Tutarı 
(TL) 

İhale Şartnamesi 
ve Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif Verme 
Tarihi 

Ahiköy I ve Ahiköy II 
HES 1.000.000 1.500 13/04/2020 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; 
Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar 
(“Ahiköy I ve Ahiköy II HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 
ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve 
özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer 
alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması ve İhale 
Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden 
birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim 
Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

4 - İhale konusu Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 
alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den 
“Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için; 

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 
Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve 
ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri, 

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 1.500- (binbeşyüz) TL’nin 
İdare’nin; 

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR 25 0001 
2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL, 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: 
TR 40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL, 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: TR 22 0001 
5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “AHİKÖY I 
ve AHİKÖY II HES İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” 
ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak 
Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri 
gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için 
ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

5 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat 
verilmesi gerekmektedir. 

6 - İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale 
Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “AHİKÖY I VE AHİKÖY II HES 
İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin 
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aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri 
gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar 
veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi 
sona ermeden duyurulacaktır. 

8 - İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına 
göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere 
işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin 
mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede 
gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 
10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrallere ait İhale Şartnamesi’nde yer 

almaktadır. 1461/1-1 
—— • —— 

5 KALEM MEKANİK SALMASTRA SATIN ALINACAKTIR 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  
5 KALEM MEKANİK SALMASTRA ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna 

kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/81686 
1-İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 
c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Mekanik Salmastra Alımı 
b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 
b) Tarihi ve saati : 03 Mart 2020 Salı günü saat 14.30 
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 
1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 
numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 
kargo ve e-mail ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 
Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 
yapmamakta serbesttir. 1437/1-1 
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BORSİG KAZANININ İŞLETİLMESİ HİZMET 

ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Borsig Kazanının İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2020/79066 

1- İdarenin 

a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c-) Faks No : 0 312 244 90 78 

2- İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Borsig Kazanının İşletilmesi iş detayı teknik 

şartnamede belirtilen 8 işçi ile Hizmet alımı. 

b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 

c-) İşin Süresi  : İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 

5 iş gününde 

  İş Bitiş tarihi : İşe Başlama Tarihinden itibaren 3 ay. 

3- İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 02.03.2020 Saat 10.00 

4)- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 1435/1-1 
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MELAS SATILACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız tanklarında mevcut ± % 10 toleranslı 5000 ton (TSE- TS 6320 Haziran 

2014 ICS 65 120 Hayvan Yemleri, Melas standartları kapsamında) melas satılacaktır. 

2 - İhale 03.03.2020 Salı günü, Saat 14:30’de Fabrikamız ofis binası toplantı salonunda 
kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ise açık 

artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edilecektir. 

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. 
a) GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERDEN; 

- Teklif Mektubu, 

- Teminat belgesi, 

- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 
- Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, Tüzel Kişilik olması halinde ise Ticaret 

Sicil Gazetesi veya İmza Sirküleri ile Noter Tasdikli yetki belgesi. 

- Vekâleten ihaleye katılması halinde noter tasdikli vekaletname ve vekaleten katılanın 

imza beyannamesi. 
4 - Melas peşin bedelle satılacak olup,500 ton’luk Melas Satış bedeli ile bu bedelin 

KDV’si peşin tahsil edilecektir. 

5 - Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve saatine kadar Fabrikamız 
Haberleşme servisine vermiş olacaklardır. 

7 - İhale Konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler KDV. Hariç 

Ton/TL olarak verilecek ve 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 
teklifler dikkate alınmayacaktır. 

9 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve TL. 

118,00 bedel karşılığı temin edilebilir. 

10 - İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı 
üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

11 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra alım işine başlanacak olup,20 gün içerisinde 

tamamlanacaktır. 
12 - İş bu ihale konusu malzemelerin satışı 4734 ve 4735 Sayılı Kanuna tabi değildir ve 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

13 - Teklif sahibi istekliler ±%10 toleranslı 5.000 ton melas için K.D.V. Hariç 1.100,00 TL/Ton 

fiyattan aşağı olmamak üzere teklikte bulunacaklardır. 
 1399/1-1 
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METAL BÖLMELİ KESİCİ HÜCRE SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/83858 
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 : 1 adet Metal Bölmeli Kesici Hücre, teknik 

şartnameye göre satın alınacaktır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 05.03.2020 - Saat 15:00 
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 
05.03.2020 günü saat 15:00’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. 1390/1-1 
—— • —— 

CER MOTOR HAVA KANALI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/83234 
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 : 2 kalem (90+90 adet) Cer Motor Hava 

Kanalı, teknik resimlere göre imal 
ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 04.03.2020 - 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 
04.03.2020 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 50,- 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. 1391/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.500.000 kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye Hizmet Alım 

İşi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğü - Kalkandere/Rize 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04 Mart 2020 günü saat 14.00'e kadar Kalkandere Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Kalkandere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 
veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez, 
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler, yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince 
ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  1377/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:  
1 - Müdürlüğümüz tarafından 6 500 000 Kg. Yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. Bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. 

Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü Hacımehmetli Küme Evleri No: 1 
Ortaköy Mahallesi Hemşin/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2020 Cuma günü saat 14:00'e kadar Hemşin 
Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. ' 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 
 1382/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 22.300.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08400 Borçka-ARTVİN adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.03.2020 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Muratlı 
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08400 Borçka-

ARTVİN adresinde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.  1379/1-1 

—— • —— 
4 KALEM AROMA VE 1 KALEM ÇAY EKSTRAKTI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 4 Kalem Aroma ve 1 Kalem Çay Ekstraktı Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.03.2020 tarihi saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

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

5 - İhalede her bir ürün için en fazla 2 (iki) adet alternatif teklif verebilirler. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhalede 1 kalemin tamamına teklif vermek şartıyla kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.  1383/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek 

Yüksekokulumuzun aşağıda programı belirtilen unvanda tam zamanlı olarak öğretim üyesi 
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz 
olmaları gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doktora 
belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil 
belgesini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya 
ve 4 Adet CD halinde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen 
başvurmaları gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi: 
Maslak Mh. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No:2 Maslak/ İSTANBUL 

Program Adı Kadro Sayısı Kadro Ünvanı Açıklamalar 

Fizyoterapi 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans 
mezunu olmak, Spor Fizyoterapistliği Anabilim 
Dalında doktora yapmış olmak, Yükseköğretim 
Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip 
olmak. Alanında akademik yayınları bulunmak. 

 1455/1-1 

—— • —— 
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
11/02/2020 tarih ve 31036 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Alım ilanında yer alan “Aranılan Nitelikler” ile 
“Genel ve Özel Şartlar” kısmının 7. Maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 
ARANILAN NİTELİKLER: 

UNVAN ADET 
PUAN 
TÜRÜ 

MEZUNİYET ARANILAN NİTELİKLER 

Büro 
Personeli 

2 KPSS P3 Lisans 

•İktisat, İşletme veya Muhasebe Lisans 
programlarının herhangi birinden mezun olmak, 
•2018 KPSS Lisans Sınavından 70 ve üzeri P3 
puanı almış olmak,MEB onaylı Bilgisayar 
İşletmenliği Sertifikasınasahip olmak. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
7/E) Başvuran adaylarda 2018 KPSS Lisans sınavından 70 ve üzeri P3 puanı alanlar 

değerlendirmeye alınacaktır. 
 1456/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1438/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1439/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1440/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1441/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1442/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1443/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1444/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1445/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1446/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1447/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1448/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1449/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1450/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1451/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1452/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1453/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1454/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1405/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

- Ankara İli, 30635 ada, 21 parsel – Özyıldırım Eml. İnş. Tur. San. Ltd. Şti. – 20.01.2020 
tarihli ve 2020-1 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L4C pafta, 7261 ada, 30 parsel – Esars Mob.Eml. İnş. San. Ve Tic. Ltd. 
Şti. (0026311287133512) ve Cemile AKBAŞ – 03.02.2020 tarihli ve İYKB-084 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 203 pafta, 1408 ada, 20 parsel – Çetin KAR (0026110042042311) – 
03.02.2020 tarihli ve İYKB-085 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L4C pafta, 9345 ada, 4 parsel – Dilaver ÇELİK (0011110238687448) – 
03.02.2020 tarihli ve İYKB-086 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

-Eskişehir İli, 21M1D pafta, 15119 ada, 7 parsel – Mahmut Veysel GERÇEK 
(0034111631624202) – 03.02.2020 tarihli ve İYKB-087 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 200 pafta, 1436 ada, 16 parsel – Rıdvan DERELİ (0026110227440466) ve 
Dereligrup İnşaat İnşaat Malz. Plan ve Pro.Eml.Otom.San. ve Tic. Ltd. Şti.(0026313463756521) 
– 03.02.2020 tarihli ve İYKB-089 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

-Eskişehir İli, - pafta, 14841(1791) ada, 2(451) parsel – Melek FINDIKÇI 
(0026111484561348) – 03.02.2020 tarihli ve İYKB-088 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21M1D pafta, 8721 ada, 31 parsel – Seçen Yapı İnş. ve 
İnş.Malz.Nak.Otom. San. Ve Tic.Ltd. Şti.  (0026313281665047) ve Bilal SEÇEN 
(0026112918775158) – 03.02.2020 tarihli ve İYKB-083 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 20M1A pafta, 7452 ada, 23 parsel – Rıza SOYDAŞ (0026110158377112) 
– 03.02.2020 tarihli ve İYKB-090 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Yalova İli, 30P2B pafta, 2582 ada, 5 parsel – Umut NAYMAN-Nayman Yapı 
(0059113385604612) – 04.02.2020 tarihli ve 4 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 
(bir) yıl. 

- Yalova İli, 20 pafta, - ada, 1664 parsel – Şirin ÇEVİK-Çevikler İnş. (077111193613356) 
– 04.02.2020 tarihli ve 3 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Balıkesir İli, 20MIVC pafta, 604 ada, 396 parsel – Yükseliş Yapı İnş. Loj. Nakl. Turz. 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. (0010315074764511) ve Tamer ERGÜDAR– 10.10.2019 tarihli ve 10-
YSK-010 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 31380 ada, 5 parsel – Ahmet AYDINSOY (0006110370190503) – 
13.02.2020 tarihli ve 2020-3 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 31528 ada, 3 parsel – Şahar Day. Tük. Ml.Bü. Ma.Tek. In. Ak.Nk.Sn.Tı.Lt.S. 
(0006315144798321) – 13.02.2020 tarihli ve 2020-2 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları 
ile 1 (bir) yıl. 
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- Bolu İli, - pafta, 1390 ada, 3 parsel – İshak YAPILMIŞ (006110355281148) – 
31.01.2020 tarihli ve 0172 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Kırıkkale İli, - pafta, 145 ada, 17 parsel – Mec. Res. Pro.Mim.Müh.İnş.Ltd.Şti. 
(0006313196478321) ve Mehmet Emin COŞKUN– 11.02.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Kırıkkale İli, 1211 ada, 6 parsel – Kzy Grup İnş. San.Tic.Ltd.Şti. (0006313719764367) 
ve Kemal DENİZ– 11.02.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Kırıkkale İli, 219 ada, 45 parsel – Tosunoğlu Diriliş İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti. 
(0071303576720102) – 04.02.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Kırıkkale İli, 2116 ada, 20 parsel – Emrah OKATAN (Daima Biz İnş. 
Taah.Orm.Oto.Pet.Tem.Ltd.Şti. (0071312620084056) – 04.02.2020 tarihli İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Kırıkkale İli, 2116 ada, 19 parsel – Emrah OKATAN (Daima Biz İnş. 
Taah.Orm.Oto.Pet.Tem.Ltd.Şti. (0071312620084056) – 04.02.2020 tarihli İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

 Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,  

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 1424/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş 

Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel 
Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı 
“1.00” olarak belirlenmiştir. 1459/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Malatya Büyükşehir Belediyesi,Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce 

ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki 
yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır 
değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1.00” olarak belirlenmiştir. 

 1460/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Tekirdağ 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 

30.12.2019 tarihinde kesinleşen, 21.11.2019 tarihli ve E:2019/59, K:2019/347 sayılı kararına 
istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 1376/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. 

Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas 

alınmak suretiyle Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden 

karşılamak üzere; 21 (yirmibir) Büro Personeli, 2 (iki) Destek Personeli, 2 (iki) Tekniker ve 2 

(iki) Teknisyen olmak üzere toplam 27 (yirmiyedi) sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

UNVANI /  

BAŞVURU KODU ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 01 

1 

- LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 

MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME BELGESİNE 

SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 1 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 

HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 02 

1 

- İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE 

SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 2 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 

HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 



20 Şubat 2020 – Sayı : 31045 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 03 

1 

- LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 

MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 

BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 3 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 

HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 04 

1 

- İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 10 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 

HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 05 

1 

- KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 

MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 

BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 
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BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 06 

1 

- KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 

MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 

BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 1 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 

HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 07 

1 

- İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP 

OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI İŞ GÜVENLİĞİ 

UZMANLIĞI ALANINDA EN AZ 1 YIL DENEYİME SAHİP 

OLMAK. (SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE 

BELGELENDİRİLMESİ GEREKİR) 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 08 

1 

- İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 

MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 

BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 1 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 

HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 
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BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 09 

1 

- İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 

MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 

BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 2 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 

HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 10 

1 

- İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 

MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 

BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 2 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 

HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 11 

1 

- RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS 

MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE 

SAHİP OLMAK. 
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BÜRO 
PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 12 
1 

- LİSANS MEZUNU OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 
- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 
ALANINDA EN AZ 2 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 
HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 
GEREKİR) 

BÜRO 
PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 13 
1 

- LİSANS MEZUNU OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE 
SAHİP OLMAK. 

BÜRO 
PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 14 
1 

- BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU 
OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 
- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 
ALANINDA EN AZ 3 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 
HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 
GEREKİR) 

BÜRO 
PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 15 
1 

- ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 
LİSANS MEZUNU OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 

BÜRO 
PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 16 
1 

- İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 
- YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. 
- İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA KURS BİTİRME BELGESİNE 
SAHİP OLMAK. 
- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 
ALANINDA EN AZ 2 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 
HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 
GEREKİR) 
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BÜRO 

PERSONELİ 
Başvuru Kodu : 17 

1 

- İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 

- İLERİ SEVİYE BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM 

SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. 

BÜRO 

PERSONELİ 
Başvuru Kodu : 18 

1 

- ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 
MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 
BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 

- ÖNLİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 2 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 
HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 19 

1 

- İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖNLİSANS MEZUNU 

OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 

- ÖNLİSANS MEZUNİYETİ SONRASI BÜRO HİZMETLERİ 

ALANINDA EN AZ 1 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK 
HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ 

GEREKİR) 

BÜRO 
PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 20 

1 

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS 
YAPMIŞ OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI EN AZ 2 YIL DENEYİME 
SAHİP OLMAK. (SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ İLE 

BELGELENDİRİLMESİ GEREKİR) 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2020 – Sayı : 31045 

 

BÜRO 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 21 

1 

- BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖNLİSANS MEZUNU 

OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- ÖNLİSANS MEZUNİYETİ SONRASI ALANINDA EN AZ 5 

YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK HİZMET DÖKÜM 

BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ GEREKİR) 

DESTEK 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 22 

1 

- İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI ALANINDA EN AZ 2 YIL 

DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ 

İLE BELGELENDİRİLMESİ GEREKİR) 

- EN AZ B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP OLMAK. 

DESTEK 

PERSONELİ 

Başvuru Kodu : 23 

1 

- LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 

MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 

İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 

MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 

BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 

TEKNİKER 

Başvuru Kodu : 24 
1 

- PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 

SAHİP OLMAK. 

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE 

SAHİP OLMAK. 

- YABANCI DİL SINAVINDAN (YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL 

VEYA EŞDEĞERLİLİĞİ KABUL EDİLEN BİR SINAVDAN) EN 

AZ 50 PUAN ALMIŞ OLMAK. 
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TEKNİKER 
Başvuru Kodu : 25 

1 

- ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
LİSANS MEZUNU OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 
- EN AZ 250 SAATLİK NETWORKİNG EĞİTİM 
SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. 
- YABANCI DİL SINAVINDAN (YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL 
VEYA EŞDEĞERLİLİĞİ KABUL EDİLEN BİR SINAVDAN) EN 
AZ 50 PUAN ALMIŞ OLMAK. 

TEKNİSYEN 
Başvuru Kodu : 26 

1 

- ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI ÖNLİSANS 
MEZUNU OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE 
SAHİP OLMAK. 

TEKNİSYEN 
Başvuru Kodu : 27 

1 

- ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK PROGRAMI ÖNLİSANS 
MEZUNU OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN 
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA 
SAHİP OLMAK. 
- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN VEYA 
MEB ONAYLI EN AZ 100 SAATLİK BİLGİSAYAR 
İŞLETMENLİĞİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR 
MESLEK DALI ALANINDA KURS BİTİRME 
BELGESİNE/SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. 
- ÖNLİSANS MEZUNİYETİ SONRASI ALANINDA EN AZ 3 
YIL DENEYİME SAHİP OLMAK. (SGK HİZMET DÖKÜM 
BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMESİ GEREKİR) 

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

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) T.C. Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
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d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3 - 2018 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları 

için KPSSP93 puanı esas alınacaktır 
4 - 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet 
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek 
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

5 - Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya 
başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai 

bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Personel Daire 
Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

NOT: Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kayseri.edu.tr 
adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl 
kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 
yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak 

sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare 
tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin 
edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1 - Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir) 
2 - Lisans mezunları için 2018 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93 (B) 

grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı) 
3 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e- devlet çıktısı 

kabul edilecektir) 
5 - Adli Sicil Belgesi (barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir) 
6 - Fotoğraf (1) adet 
7 - Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte SGK pirim gün sayısını gösterir onaylı belge (SGK 

barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
8 - Adaylar nitelikler kısmında istenilen belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini 

başvuru esnasında teslim edeceklerdir. 
9 - Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Antalya İli, Kepez İlçesinde Bulunan Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit

Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2115)

–– Van İli, İpekyolu ve Gürpınar İlçelerinde Bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal
Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2116)

–– İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin Adının “İstanbul İhtisas
Serbest Bölgesi” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2117)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2118)

–– Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde
Yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” Kapsamında Adı Geçen İlçede
Yapılacak Konutların İnşası Amacıyla Üzümlü Belediye Başkanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2119)

–– Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali,
İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar
Sayısı: 2120)

YÖNETMELİKLER
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)

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




