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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından:

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ 
YURT DIŞINA ÇIKARILMASI VE YURDA SOKULMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/2/1984 tarihli ve 18314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması
Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hak-
kında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlık-
larının geçici olarak sergilenmek üzere, yurt dışına gönderilmesi esaslarıyla Türkiye’de görevli
diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile uluslararası kuruluşlar mensubu diplomatik statüye
sahip kişilerin beraberinde getirecekleri ve götürecekleri bu tür varlıkların giriş ve çıkışlarında
yapılacak işlemleri belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık-

larını Koruma Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Milli çıkarlarımızın gerektirdiği durumlarda, korunması gerekli taşınır

kültür ve tabiat varlıklarının sergilenmek amacıyla yurt dışına çıkarılması, yükseköğretim ku-
rumlarının arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin başkanları arasından Kültür ve Turizm Ba-
kanlığınca teşkil edilecek Bilim Kurulu kararı ve anılan Bakanlığın teklifi üzerine Cumhur-
başkanı kararıyla mümkündür. 

Bilim Kurulu; Kültür ve Turizm Bakanlığınca yükseköğretim kurumlarının arkeoloji
ve sanat tarihi öğrenimi yapan fakültelerinden beş tanesinin bölüm başkanlarından seçilir.
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Seçilen bölüm başkanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürünün başkanlığında toplanır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü bulunma-
dığı zamanlarda toplantıya konu ile ilgili genel müdür yardımcısı başkanlık eder.

Kurul üyesi bölüm başkanlarından birisi mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığı
takdirde, konu ile ilgili bölüm başkan yardımcısı katılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik
halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Bilim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğünce sergi için yurt dışına gönderilmesi düşünülen taşınır kültür ve tabiat varlıklarını sadece
bilimsel esaslar çerçevesinde inceleyerek karar verir.

Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğunda kurul üyeleri toplantıya çağırılır. Kurul üyelerinin
yükseköğretim kurumlarındaki bölüm başkanlığı görevleri devam ettiği sürece Bilim Kuru-
lundaki görevleri de devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin

mülkiyetinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının yurt içinden veya yurt dışından gelen
teklifler üzerine sergilenmesi amacıyla yurt dışına çıkarılabilmeleri için;

a) Sergi düzenlemek isteğinde bulunan kuruluş sergiye dahil etmek istediği taşınır kültür
ve tabiat varlıklarının envanter listesini hazırlayabilmek için, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Kül-
tür ve Turizm Bakanlığına müracaat ederek ön izin talep eder.

b) Envanter listesinin hazırlanmasından sonra bu kuruluş, serginin amacı, yeri, tarihi,
süresi, taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter listesi ile gideceği ülke makamlarından
sağlamış olduğu teminat ve diğer koşullarla ilgili bilgi ve belgeleri içeren dosyası ile Dışişleri
Bakanlığına yeniden başvurur.

c) Dışişleri Bakanlığı, bu yoldaki müracaatları milli çıkarlarımız açısından ve diğer
yönlerden değerlendirerek görüşü ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğüne iletir. Ancak askeri müzeler ile ilgili talepler için Milli Savunma
Bakanlığının görüşünü de alır.

d) Durum, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğünce bu Yönetmelik çerçevesinde incelenir. Uygun görüldüğü takdirde, Bilim Kurulunun ka-
rarı da alınarak aşağıdaki belgeler ile birlikte dosya, Cumhurbaşkanı kararı alınmak üzere Cum-
hurbaşkanlığına arz edilir:

1) Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının değerlerini de gösterir fotoğraflı envanter fişleri.
2) Sigorta poliçesi belgesi ve primin ödendiğine dair makbuz.
3) Yurt içinde ve yurt dışında nakil ve genel emniyet ile ilgili garanti belgeleri.
e) Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının

sergilenmesi amacıyla, yurt dışına çıkarılması istendiği takdirde de Dışişleri Bakanlığının gö-
rüşü alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının yurt dışına çıkarılmasında aşağıdaki

şartlar aranır:
a) Bu varlıkların her türlü hasar, zarar, tecavüz, değişiklik ve kaybolma ihtimaline karşı

sergileneceği ülke makamlarından teminat alınır.
b) Varlıklar sigortalanır.
c) Varlıkların sergi sonunda geri gönderileceği teminata bağlanır.
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d) Varlıkların sağlığı, yapısal özelliği ve ünik olmaları gibi hususlar açısından gönde-

rilmesi sakıncalı olanlar yerine mümkünse kopyaları gönderilir.

e) Yayın hakkı saklı olanların bu durumu da dikkate alınır.

f) Nakil ve ambalajlamanın varlıkların özelliklerine göre uzman bir firma tarafından

yapılması sağlanır.

g) Varlıkların sigortalanmasına esas olacak değeri envanter kayıtları ile birlikte önceden

tespit edilir.

h) Varlıklar sigorta poliçeleri ve sigorta priminin ödendiğine dair makbuz alınmadan

bulunduğu yerden çıkarılamaz.

ı) Sergi süresi eserlerin ülkeden çıkış tarihinden itibaren bir ülke için bir yılı, sergi

birkaç ülkeyi kapsayacaksa iki yılı geçemez. Bu sürelerin, serginin yer değiştirmesi dolayısıyla

uzatılması için eserlerin yurt dışına çıkışını mümkün kılan işlemlerin yeniden gerçekleştirilerek

izin alınması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Yurt dışına götürülecek sergilerde eserlerin paketlenmesi, nakli, açılması

ve yeniden paketlenerek nakli aşamasında yeterli sayıda uzman Kültür ve Turizm Bakanlığınca

görevlendirilir. Serginin niteliğine ve niceliğine göre, sergi süresince uzman görevlendirilmesi

konusu Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirilir. Görevlendirilecek uzman Kültür Var-

lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra örgütünde en az üç yıl görev yapmış ih-

tisas elemanlarının arasından tercihen yabancı dil bilenlerden seçilir. Görevliler birden fazla

ise bunlardan biri başkan olarak belirlenir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler dışın-

daki kurum, kuruluş ve kişilerden eser gönderildiği takdirde ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ta-

rafından ayrıca yeterli sayıda eleman görevlendirilebilir.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.  
“Diplomatik ve Konsüler Temsilcilikler ile Uluslararası Kuruluşlar Mensubu

Diplomatik Statüye Sahip Kişilere İlişkin Hususlar
Madde 9 – Türkiye’de görevli yabancı diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile ulus-

lararası kuruluşlar mensubu diplomatik statüye sahip kişiler, ülkemize gelişlerinde ev eşyala-
rının ithali için Dışişleri Bakanlığına verecekleri takrire ekli listeye, beraberlerinde getirdikleri
yabancı kökenli kültür varlıklarının (koleksiyonlar dahil), her birinin niteliklerini belirten fo-
toğraflı envanter listesini eklemek zorundadırlar. Bu listenin bir örneği Dışişleri Bakanlığı ta-
rafından Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştırılır. Bahsi geçen kişiler, Türkiye’yi terk edişle-
rinde beraberlerinde getirdikleri kültür varlıklarını bu listeye uygun olarak ülke dışına çıkara-
bilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11 – 2863 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ko-

runması gerekli kültür ve tabiat varlığı edinen diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile ulus-
lararası kuruluşlar mensubu diplomatik statüye sahip kişiler yurt dışına çıkışlarında bunları be-
raberinde götüremezler. Bunların yurt içinde değerlendirilmesi 10 uncu madde hükümlerine
tabidir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı, Dışişleri Bakanı

ve Milli Savunma Bakanı müştereken yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM 

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesi baş-
lığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme
MADDE 7 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte ola-

ğanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın
hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli
mülkî idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) İlköğretim kurumlarında; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğre-
time ara verilmesi durumunda yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.”

“(4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara veril-
mesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme ya-
pılmaz.

(5) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna
bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde
hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî
eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri
puanla değerlendirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve

öğrenci başarısının değerlendirilmesi
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara

verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının
altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm
öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları
yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve
ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sı-
nıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğ-
renciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf
tekrarı yaptırılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/7/2014 29072

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/10/2014 29154
2- 25/6/2015 29397
3- 16/6/2016 29744
4- 31/1/2018 30318
5- 10/7/2019 30827
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi
EK MADDE 2 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık,

doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulu-
nun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya
da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bu-
lunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygu-
lanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında;
a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,
b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız

ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak, 
c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek olarak;
1) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması duru-

munda işletmede beceri/meslekî eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu ba-
şarı puanı olarak değerlendirilerek,

2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre iş-
letmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim
programına katılmış olmaları şartıyla,

bir üst sınıfa geçer. 
(3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında de-

ğerlendirilmez.
(4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
(5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğ-

retim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde
puanla değerlendirme yapılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2013 28758

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/2/2014 28918

2- 21/6/2014 29037

3- 13/9/2014 29118

4- 1/7/2015 29403

5- 28/10/2016 29871

6- 26/3/2017 30019

7- 16/9/2017 30182

8- 14/2/2018 30332

9- 1/9/2018 30522

10- 12/7/2019 30829

11- 5/9/2019 30879
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uzaktan Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Merkez (ALKÜ-UZEM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede yürütülmekte olan internet destekli öğretim faaliyetlerinin daha etkin

ve verimli yürütülmesini temin etmek.

b) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

c) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.
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ç) Lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları ge-

liştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

d) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye

uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için

ders içeriklerini hazırlamak.

c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yap-

mak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-

tırmalar yapmak veya önermek.

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

işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları ara-

sından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-

dirilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bu-

lunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

8 Mayıs 2020 – Sayı : 31121                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye olmak üzere top-

lam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi

bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

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 tarafından kar-

şılanır.

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 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Fenerbahçe Üniversitesinden:
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ SİBER ALAN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalış-

maları Uygulama 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, Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 (FBUSİBER): Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yeni gelişen teknolojiler, siber alan güvenliği ve yönetimi, dijital ekonomi ve sosyal

medya ile ilgili konularda disiplinlerarası araştırma ve uygulama projeleri yapmak, temel ve
teknolojik altyapılara ilişkin teknolojik gösterimlerde bulunmak, ihtiyaç duyulan sistem ve/veya
alt sistemlere ilişkin siber güvenlik teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak.

b) Yüksek lisans ve doktora düzeyinde yeni ortaya çıkan teknolojiler ve siber güvenlik
ile ilgili ders içeriklerinin oluşturulması öncelikli olmak üzere çeşitli eğitim-öğretim seviyele-
rinde kullanılmak üzere eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

c) Siber güvenlik konusunda kurum yöneticileri başta olmak üzere toplumun her kesi-
minde siber güvenlik bilincinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması hedeflerine yönelik
olarak konferans, seminer, kurs, yaz okulu ve çalıştaylar düzenlemek.

ç) Siber güvenlik ve siber alan yönetişimi konularında uzmanlaşmak isteyen personel,
araştırmacı ve öğrencileri teşvik etmek.

d) Ülkemizdeki siber güvenlik eko-sistemine destek olmak için yerli siber güvenlik
üreticilerini, akademiyi, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuyu bir araya getiren zirveler düzen-
lemek.
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e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla siber normlar, siber-alan yönetişimi,
güvenliği ve savunması konularında işbirliği yapmak; Üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği
ile projeler geliştirmek ve diğer farkındalık yaratacak etkinlikler düzenleyerek Üniversitenin
ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak.

f) Siber normlar, stratejiler ve yönetişimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaları takip et-
mek ve gelişmeleri izlemek; bu çalışmalardan elde edilen birikimi ulusal ve uluslararası ka-
muoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmek, ortak çalışmalar yürüt-

mek, yayınlar yapmak.
c) Konferans, kongre, bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlemek.
ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
d) Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama

hizmeti vermek.
e) Öğrencilerin ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek

vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.
f) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faali-

yetlerini desteklemek.
g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

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; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma, geliştirme ve

uygulama deneyimi bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl-
lığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2)  Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-
dür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yar-
dımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür gö-
revlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen
dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak top-
lanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üni-

versite öğretim üyeleri, istekleri halinde ilgili kamu kurumları ile özel kuruluşların temsilcileri,
diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Ku-
rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma
Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma programı, araştırma projeleri, uygu-

lama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulun-

mak.
c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Alt çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında belirlenecek programların uygulanması

ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri
kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel
tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-
tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdüre ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEGİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetme-
liğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Konservatuar: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını,
b) Konservatuar Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konserva-

tuarı Kurulunu,
c) Konservatuar Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet

Konservatuarı Yönetim Kurulunu,
ç) Müdür/Müdürlük: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Müdürünü/Müdürlüğünü,
d) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Konservatuarın tüm bölümleri için Başvuru, Giriş Sınavı Kriterleri,

Kabul ve Kesin Kayıtlara İlişkin Esaslar Konservatuar Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile
belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

MADDE 1 – 6/6/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Kayıt
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yapı Kayıt belgelerinde güncelleme yapılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Alınan Yapı Kayıt Belgelerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren

yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda,
ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıl-
dığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar her ay için % 2 oranında artırılması ve 1/1/2020 tari-
hinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 2 – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müşte-
reken hazırlanan ve Sayıştay görüşü alınan işbu Usul ve Esaslar, 1/1/2020 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Usul ve Esasları Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Hazine ve Maliye Ba-
kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2012 28209
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 32)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı
ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2. 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep
Döneminde KDV İade Uygulaması

Bilindiği üzere, 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan ken-
tinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kap-
samda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve mezkur Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin
mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında
bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe
uzatılmıştır. 

Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade
talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu be-
yannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir. 

Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi ver-
mek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir.

Öte yandan, mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, bu
Tebliğin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla
birlikte, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV
beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine
(ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan
sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımın-
dan aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

a) Mahsuben iade talepleri;
1- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda

ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar
bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporun-
da, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyanna-
mesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen
olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında, 
- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında, 
- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme

raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi ince-
leme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında 

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.
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3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda

ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit

edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

Örneğin; HİS ve İTUS sertifikası bulunmayan (A) Ltd. Şti., Nisan/2020 dönemindeki

ihracat teslimleri nedeniyle 26/5/2020 tarihinde verdiği KDV beyannamesinde 250.000 TL tu-

tarında iade beyan etmiştir. (A) Ltd. Şti., standart iade talep dilekçesi ile 250.000 TL iade tu-

tarının vergi borçlarına mahsubunu talep etmiş ve iade taleplerinde aranan belgeleri elektronik

ortamda göndermiştir. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama ve vergi dairesince ya-

pılan kontroller sonucunda iadesi talep edilen tutarın 120.000 TL’lik kısmı için olumsuzluk

tespit edilmemiş, 130.000 TL’lik kısmı için olumsuzluk tespit edilmiştir. Bu 130.000 TL’nin

100.000 TL’lik kısmı mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönem KDV be-

yannamesini vermemiş olmasından kaynaklı olup, 30.000 TL’lik kısmı ise mücbir sebep kap-

samında bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden

mücbir sebep kapsamında olmayan dönemlerde)  yapılan alımlara ilişkindir.

Bu durumda, (A) Ltd. Şti.’nin Nisan/2020 dönemindeki ihracat teslimlerine ilişkin mah-

suben iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen 120.000 TL’lik kısmının genel hükümler çer-

çevesinde; olumsuzluk tespit edilen kısmın mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden

yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik kısmının ise 50.000 TL teminat verilmesi halinde

yerine getirilmesi mümkündür. Olumsuzluk tespit edilen kısmın mücbir sebep kapsamında bu-

lunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden mücbir se-

bep kapsamında olmayan dönemlerde)  yapılan alımlara isabet eden 30.000 TL’lik kısmı genel

hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

(A) Ltd. Şti.’nin İTUS sertifikası sahibi olması halinde, olumsuzluk tespit edilen kısmın

mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik

kısmı için 25.000 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarındaki mahsuben iade talebi

yerine getirilir.

(A) Ltd. Şti.’nin HİS sertifikası sahibi olması halinde, olumsuzluk tespit edilen kısmın

mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik

kısmı için 12.500 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarındaki mahsuben iade talebi

yerine getirilir.

b) Nakden iade talepleri;

1- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda

ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar

bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporun-

da, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyanna-

mesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen

olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında, 

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında, 
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- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın

%120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda

ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit

edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlen-

dirilir.

Örneğin; HİS ve İTUS sertifikası bulunmayan (B) A.Ş., Mayıs/2020 dönemindeki in-

dirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle 26/6/2020 tarihinde verdiği KDV beyannamesinde

500.000 TL tutarında iade beyan etmiştir. (B) A.Ş., standart iade talep dilekçesi ile bu tutarın

nakden iadesini talep etmiş ve iade taleplerinde aranan belgeleri elektronik ortamda gönder-

miştir. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama ve vergi dairesince yapılan kontroller

sonucunda iadesi talep edilen tutarın 350.000 TL’lik kısmı için olumsuzluk tespit edilmemiş,

150.000 TL’lik kısmı için olumsuzluk tespit edilmiştir. Bu 150.000 TL’nin 100.000 TL’lik

kısmı mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönem KDV beyannamesini ver-

memiş olmasından kaynaklı olup, 50.000 TL’lik kısmı ise mücbir sebep kapsamında bulun-

mayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden mücbir sebep

kapsamında olmayan dönemlerde)  yapılan alımlara ilişkindir.

Bu durumda, (B) A.Ş.’nin Mayıs/2020 dönemindeki indirimli orana tabi konut teslimleri

nedeniyle nakden iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen 350.000 TL’lik kısmının genel

hükümler çerçevesinde; olumsuzluk tespit edilen kısmın mücbir sebep kapsamında bulunan

mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik kısmının ise 120.000 TL tutarında

teminat verilmesi halinde yerine getirilmesi mümkündür. Olumsuzluk tespit edilen kısmın müc-

bir sebep kapsamında bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsamında bulunan

mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olmayan dönemlerde)  yapılan alımlara isabet eden

50.000 TL’lik kısmı genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. 

(B) A.Ş.’nin İTUS sertifikası sahibi olması halinde, olumsuzluk tespit edilen kısmın

mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik

kısmı için 60.000 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarındaki nakden iade talebi ye-

rine getirilir.

(B) A.Ş.’nin HİS sertifikası sahibi olması halinde, olumsuzluk tespit edilen kısmın müc-

bir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik kıs-

mı için 30.000 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarında nakden iade talebi yerine

getirilir.

Diğer taraftan, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde

yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu bölümde

yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafın-

dan yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilir ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki

dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi daire-

lerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/6) 

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İşlemler bölümünde yer alan “İthalat

İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden

de başvuru yapılabilir.

(2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ

seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin

eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza

ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.  

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde,

başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda, Ek-1’de yer alan başvuru formu kulla-

nılır.
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İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-

rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-

fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında

beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik gide-

rilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7  –  (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3446 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3447 
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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3445 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3444 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
200 GR. DEMLİK SÜZEN ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.000.000 Adet 200 gr. Demlik Süzen Çayı Kutu İskeleti 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.06.2020 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’te açılacaktır. 

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

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
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 Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
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. 

 3362/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğünden: 
29.04.2020 Tarih, 31113 Saylı Resmi Gazetede yayımlanan ihale ilanı ile 13.05.2020 

tarihi saat 14:00’de yapılacağı ilan edilen Çamur Koyulaştırma Filtreleri ve GP Filtreleri İçin 
Filtre Torbaları, BMA Filtre Torbaları, Pres Filtreler İçin Filtre Bezleri, Destek Bezleri, Şlam Pres 
Filtre Bezleri, Mekanik Filtre Bezleri Alımı İhalesi 20.05.2020 tarihine ertelenmiş ve ihale ilanın 
2, 3 ve 6. Maddeleri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

İhale Kayıt No:2020/221338 
2-İhale konusu malın  
c) Teslim tarihi  : Alıma konu malların yarısı 14.08.2020 tarihine kadar, kalan 

bölümü 07.09.2020 tarihine kadar Ankara Şeker Fabrikası 
Merkez Ambarına teslim edilecektir.    

3-İhalenin  
b) Tarihi ve saati  : 20.05.2020 Çarşamba günü, saat 14:00  
6-Teklifler 20.05.2020 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14  06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 3435/1-1 
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"23 ADET DİJİTAL SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI” SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı "23 Adet Dijital 

Seyyar Röntgen Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 
malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 
şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) 
Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 
gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 
belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.05.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 
mektuplarında belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

7 - İş bu ihaleye münhasır olmak üzere “İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari 
Şartname” nin gecikme cezalarını düzenleyen 16 maddesinin 2. Fıkrası uygulanmayacak olup, 
teslimatta gecikme olması halinde tedarikçiden, her teslim yerinin ayrı hesaplanması kaydıyla geç 
teslim edilen malzeme bedelinin; (K.D.V. hariç) binde 8’i oranında günlük gecikme cezası 
alınacaktır. Ancak alınacak gecikme cezası tutarı malın bedelini geçemez 

 3409/1-1 
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ELFA SU PÜSKÜRTME BAŞLIĞI DÖKÜM VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİNİN 
YAPILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2020/235100 
1 - İdarenin 
a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 
b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km.Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 
2 - İhale konusu malların 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 70 Adet Elfa su püskürtme başlığı döküm ve talaşlı 

imalat işleri 
b) Teslim Yeri  : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) 

İş günü içerisinde teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21.05.2020 Perşembe günü saat: 14.00 
4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve. 150,00 TL (Y.Yüzellitürklirası) 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 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 
ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8 - 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. 

 3405/1-1 
—— • —— 

ERTELEME İLANI 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
20.04.2020 tarih 31105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, ihale tarihi 18.05.2020 

saat:14:00 olarak duyurulan, Şırnak İli, Cizre İlçesi, Dicle Mah. Çevik Sok. No 27/A Adresinde 
Bulunan Taşınmazın Gönüllü Merkezine Dönüştürülmesine Ait Tadilat ve Onarım ihalesi 
20.05.2020 tarih saat 14:00’a ertelenmiştir. 

 3429/1-1 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs 2020 – Sayı : 31121 

 

ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
8 dergi için 3 Kalem hizmet alımı (Scholar One, Publons, Web sayfası, dil kontrolü ve 

ileri düzey yayıncılık sekreterya hizmeti) alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale 
usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün 
istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Avcılar/ 
İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 0300 - Faks: 0 212 404 0701  
c) Elektronik Posta Adresi : iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
 
No Niteliği Türü Miktarı Birim 
1 İleri düzey yayıncılık ve sekreterya hizmeti (8 dergi için) 8 Dergi 
2 Dil kontrolleri (8 dergi için) 400.000 Kelime 

3 
Web tabanlı hizmet alımı 
(ScholarOne, Publons, Web sayfası) 

7 Ay 

 
a) İhale Kayıt No : 2020/229075 
b)Teslim yerleri : b.1) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Avcılar Kampüsü, Avcılar/İSTANBUL 

c) Teslim tarihi : c.1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2020 
tarihine kadar teslim edilecektir.  

d) İhale Tarihi ve Saati : 02.06.2020 Salı Günü Saat: 10.00’da 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü, Avcılar/İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 
gerekir: 

a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G/9.md) 
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
f) (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/15. md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: Bu madde boş 
bırakılmıştır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Avcılar Kampüsü Avcılar/İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- 
Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 
0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Avcılar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 3408/1-1 
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POLİPROPİLEN DİKİŞ İPLİĞİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Polipropilen Dikiş İpliği Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN : 2020/233307 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14  06100-Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.200 Kg Polipropilen Dikiş İpliği 

b) Teslim yeri : Muhtelif Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Polipropilen Dikiş İpliği, en geç 14.08.2020 tarihine 

  kadar tek partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 21/05/2020 Perşembe günü, saat 15:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanı, KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 21/05/2020 Perşembe günü, saat 15:00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3387/1-1 
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ŞEKER ÇUVALI AĞZINI KAPATMA AMAÇLI DİKİŞ MAKİNASI ALIMI  
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şeker Çuvalı Ağzını Kapatma Amaçlı Dikiş Makinası Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 
İKN : 2020/233361 
1 - İdarenin 
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14  06100-Yenişehir/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet Şeker Çuvalı Ağzını Kapatma Amaçlı  
  Dikiş Makinası 
b) Teslim yeri : 1 adet Eskişehir Şeker Fabrikasına, 
  1 adet Ilgın Şeker Fabrikasına, 
  1 adet Susurluk Şeker Fabrikasına,  
  teslim edilecektir.  
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 110 (Yüzon) 
  takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 21/05/2020 Perşembe günü, saat 14:00 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 
ihale dokümanı, KDV dahil 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 21/05/2020 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Pendik Belediye Başkanlığından:  
1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 
Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 
500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2. Kat) temin 
edilebilir. 

 

Bölge Ada Parsel 
Parsel 

Alanı (m²) 

İmar 

Durumu 
Muhammen Bedeli 

Ödeme 

Şekli 
İhale gün 

ve saati 

Kurtdoğmuş 0 651 19.280,00 

Tarımsal 

Niteliği 

Korunacak 

Alan 

6.266.000,00 TL. 

(Altımilyonikiyüzaltmışaltıbin 

Türk Lirası) 

% 25’i 

Peşin 

Kalanı 3 

Taksit 

03.06.2020 

Çarşamba 

Saat: 11:00 

 
2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre orta mesafeli koruma kuşağında 
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Parselde 0,05 oranında yapılaşma izni 
bulunmaktadır. Parsel üzerinde inşası 17.10.2018 tarihinde tamamlanan 175,18 m² alanlı bir adet 
idari bina ve biri 960,00 m² alanlı diğeri ise 1.440,00 m² alanlı iki adet kuzu ağılı bulunan bir 
kuzu çiftliği bulunmakta olup, küçük ve büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. Söz konusu parsel 
üzerinde bulunan yapılara ait ruhsat bulunmamaktadır. Ancak; belediyemiz tarafından 175,18 m² 
alanlı idari bina için alınan 14.06.2019 tarih ve 2SKGMHL6 belge nolu yapı kayıt belgesi, 960,00 m² 
alanlı kuzu ağılı için alınan 14.06.2019 tarih ve 6ZEYM36A belge nolu yapı kayıt belgesi ve 
1.440,00 m² alanlı kuzu ağılı için alınan 14.06.2019 tarih ve J28T1EPK belge nolu yapı kayıt 
belgesi bulunmaktadır. Taşınmaza ait tapu kaydında herhangi bir şerh, ipotek durumu tespit 
bulunmamaktadır. 

Kurtdoğmuş 651 parsel sayılı 19.280,00 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı 
Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1- İkametgâh belgesi, 
2- Nüfus cüzdan sureti, 
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
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B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 
5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 
5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 
a) Tedavüldeki Türk Parası 
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir. 
6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 
yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 
Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 
edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 
olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 
kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8 - Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde 
alıcı, ihale bedelinin peşinatını ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevirecektir. 

Taşınmazların alıcısı, satış bedelinin %25 (Yüzde yirmibeş)’ni peşin olarak, kalanını ise 
kanuni faizin yarısı oranında vade farkı uygulanması suretiyle 3 ayda 3 taksitle ödeyebilecektir. 

 3349/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Pendik Belediye Başkanlığından:  
1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 

500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2. Kat) temin 

edilebilir. 

 

Bölge Ada Parsel 
Parsel 

Alanı (m²) 

İmar 

Durumu 
Muhammen Bedeli 

Ödeme 

Şekli 

İhale gün 

ve saati 

Kurtdoğmuş 0 633 10.360,00 

Tarımsal 

Niteliği 

Korunacak 

Alan 

2.279.200,00 

(İkimilyonikiyüzyetmişdokuzbin 

ikiyüz Türk Lirası) 

% 25’i 

Peşin 

Kalanı 3 

Taksit 

03.06.2020 

Çarşamba 

Saat: 11:30 

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre orta mesafeli koruma kuşağında 

tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır. Küçük ve büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. 
Parselde 0,05 oranında yapılaşma izni bulunmaktadır. 

Kurtdoğmuş 633 parsel sayılı 10.360,00 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı 

Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

1- İkametgâh belgesi, 

2- Nüfus cüzdan sureti, 

3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 
veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
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2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir. 

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8 - Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde 

alıcı, ihale bedelinin peşinatını ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevirecektir. 

Taşınmazların alıcısı, satış bedelinin %25 (Yüzde yirmibeş)’ni peşin olarak, kalanını ise 

kanuni faizin yarısı oranında vade farkı uygulanması suretiyle 3 ayda 3 taksitle ödeyebilecektir. 

 3350/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3449/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3430/1-1 
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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT,  

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
“Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 
yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim 
üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), özgeçmiş, 
doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 
Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet CD ile birlikte Ankara 
Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne posta veya e-posta ile (akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr) 
başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın 
listesi eklenecektir.)  

2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, 
yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Ankara Bilim 
Üniversitesi Rektörlüğüne posta veya e-posta ile (akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr) 
başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın 
listesi eklenecektir.)  

2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyesi 
adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim 
durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) 
anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel 
çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte Rektörlüğe başvurmaları 
gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil 
belgesi eklenecektir.) Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 
Tüm başvurular için Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü posta veya e-posta ile 
(akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr) yapılan başvurular kabul edilir. Duyurulur.” 

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi  
Çamlıca Mah.Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA 
Telefon: 0 312 397 01 50 
E-posta adresi : akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr 
Başvuru Süresi:08.05.2020-22.05.2020 
 

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ 
KADRO UNVANI - ADEDİ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ DOÇENT PROF. 
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)* 2 1 1 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

KADRO UNVANI - ADEDİ 
DR.ÖĞR.ÜYESİ DOÇENT PROF. 

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)* 2 1 1 

 3450/1/1-1 
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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ,  

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 
“Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 
karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

 Duyuru Başlama Tarihi  : 08.05.2020 
 Son Başvuru Tarihi  : 22.05.2020 
 Ön Değerlendirme Tarihi  : 23.05.2020 
 Sınava Giriş Tarihi  : 24.05.2020 
 Sonuç Açıklama Tarihi  : 25.05.2020 
 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : www.ankarabilim.edu.tr 
 Başvuru Şekli: Şahsen posta veya e-posta (akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr) ile. (Posta 

ile yapılan başvuruların teslimi son başvuru tarihinden sonra ise kabul edilmeyecektir.)  
 BAŞVURU YERİ : Çamlıca Mah.Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA 
 BAŞVURU EVRAKLARI:  
- YÖK Formatlı Özgeçmiş 
- Öğrenci Belgesi  
- 2 adet fotoğraf, 
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da 

www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir.) 
- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
- ALES Belgesi, 
- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi 

gerekmektedir.) 
- SGK 4A Hizmet Dökümü 
- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge” 
 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ALES 
PUAN 
ŞARTI 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

PUAN 
ŞARTI 

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)* 1 
ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 

70 80 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ALES 
PUAN 
ŞARTI 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

PUAN 
ŞARTI 

Yönetim Bilişim Sistemleri 
(İngilizce)* 

1 
ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 

70 80 

(*): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. YDS/Eşdeğeri 80 ve üzeri puan 
olmak. 

 3450/2/1-1 
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Amasra Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği 
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı 
ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri ve 
zabıta memuru alınacaktır.  
 

SN 
Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1  
İtfaiye 

Eri  
GİH  10 1  

İtfaiyecilik ve 
Yangın 
Güvenliği veya 
Sivil Savunma 
ve İtfaiyecilik 
Önlisans 
Programlarının 
Herhangi 
Birinden 
Mezun Olmak, 
En Az (C) 
Sınıfı Sürücü 
Belgesine Sahip 
Olmak, 

Kadın/ 
Erkek  

P93  
En az  

50 
Puan  

2  
Zabıta 

  Memuru 
GİH  9 1 

Kamu 
Yönetimi, 
İşletme veya 
İktisat Lisans 
Programlarının 
Herhangi 
Birinden  
Mezun Olmak, 
En Az (B) 
Sınıfı Sürücü 
Belgesine Sahip 
Olmak, 
İngilizce 
YDS’de En Az  
(C) düzeyinde 
puan almış 
olmak, 

Kadın/ 
Erkek  

P3  
En az  

50 
Puan  

 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Amasra Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri ve zabıta 

memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.  



8 Mayıs 2020 – Sayı : 31121 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına 
atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.  

● Türk Vatandaşı olmak,  
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
● 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,  

● Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak,  

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,  
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:  
● İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla 

öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak,   

● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A 
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi 
için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile 
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.  

● İtfaiye eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,  

● İtfaiye eri kadrosu için 13/10/1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

● Zabıta memuru kadrosu için 13/10/1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

● Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için İngilizce YDS’de en az  (C) düzeyinde puan 
almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip 
olmak,  

● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:   
Başvuru sırasında;  
● Başvuru Formu (Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.amasra.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir.) 
● Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
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● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  

● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  

● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir),  

● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,   
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,  
● Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için ÖSYM sitesinden alınan İngilizce YDS 

sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  

● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  
● 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),  
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
● Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 08/06/2020 tarihinden 12/06/2020 tarihi 

mesai bitimine kadar, Amasra Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. (Posta ve e-mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate 
alınmayacaktır.)  

● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI  

● T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,  

● Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır,  

● Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
22/06/2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.amasra.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, 
adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.  

● Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara 
ayrıca herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  
İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınavlar 29/06/2020 

tarihinde Amasra Belediyesi Meclis Toplantı salonunda, uygulamalı sınavlar 30/06/2020 
tarihinde, Amasra Belediyesi İtfaiye Amirliği Yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da 
başlayacaktır.  

Sözlü ve uygulamalı sınavlar, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir.  

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde 
yapılacaktır. 



8 Mayıs 2020 – Sayı : 31121 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü Sınav; 
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  
● Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  
● 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
● Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, 
konularını kapsar. 
b) Uygulamalı Sınav;  
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,  
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.  
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:  
Sınav değerlendirme; 
● Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

● Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

● Sınavda değerlendirme;  
o Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı 

bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.  
o İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün 

%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.  
● Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 
● Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 

puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan 
edilir. 

● Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

● Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

● Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir 
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları 
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

● Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 3383/1-1 
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İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 Sayılı Kanun'un 
ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 
"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları 
sağlayan öğretim elemanlarından;  

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar;  Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında 
özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, 
yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet 
dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında 
özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, 
yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı 
ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun 
ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet 
fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) 
ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen 
Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir. 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; 
Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda 
belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.  

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - 
Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, 
(Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne 
hitaben yazılacaktır) - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi, - Yabancı dil sınav belgesi, 
- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, - Onaylı lisans 
Transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 1 Adet vesikalık fotoğraf, - Varsa ilgili alanda bilimsel 
çalışmalarını kapsayan dosya. 

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları 
Adres: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, "Türkoba Mah. 

Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İST 
 

Başvuru Yapılacak Birim İrtibat Telefon Numaraları 

Personel Daire Başkanlığı 
Ferda ÖZBEK / Müdür (0 850 850 27 35/1490) 
İpek ŞAHİN / Personel Uzmanı (0 850 850 27 35/1270) 
Yeliz ERDOĞAN / Personel Uzmanı  (0 850 850 27 35/1462) 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta 
yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.                                                                    
İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç 
Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir: 
İlan Başlama Tarihi: 08/05/2020 (Cuma) 
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Son Başvuru Tarihi : 22/05/2020 (Cuma) 
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 28/05/2020  (Perşembe) 
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): 01/06/2020  (Pazartesi) Saat: 14.00 
Sonuç Açıklama Tarihi : 03/06/2020 (Çarşamba) 
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının 
Açıklanacağı web adresi: www.arel.edu.tr 

ÖNEMLİ NOTLAR 
- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
 - Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5' lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

 

BİRİM BÖLÜM  

KADRO UNVANI ASGARİ 
ÖLÇÜTLER          

 İLGİLİ 
ABD/UZMANLIK 

ALANI 

ARANAN NİTELİKLER 
Profesör Doçent 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Öğretim 
Görevlisi 

Araştırma 
Görevlisi 

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

İnşaat 
Mühendisliği 

  1       Yapı 

"İnşaat Mühendisliği" 
Bilim dalında 
Doçentliğini almış 
olmak ve deprem kaydı 
seçimi ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

    1     
Bilgisayar 
Yazılım 

Bilgisayar Mühendisliği 
ya da Yazılım 
Mühendisliği anabilim 
dalında Doktora yapmış 
olmak. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
    1     

Bilgisayar 
Donanım 

Bilgisayar Mühendisliği 
ya da Bilgisayar 
Bilimleri anabilim 
dalında Doktora yapmış 
olmak. Yabancı dilde 
eğitim  ingilizce yeterlilik 
şartını sağlamış olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

      1     

Üniversitelerin Diş 
hekimliği Fakültesi’nden 
mezun olmak ve 
doktora yapıyor olmak 
ya da belgelendirmek 
koşulu ile mezuniyeti 
sonrasında alanında en 
az iki yıl deneyimli 
olmak. 

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
İşletme 1           

Pazarlama alanında 
çalışıyor olmak 

 3381/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili 
maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.  

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel 
Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. 

 

Kod 
Kadro 
Unvanı 

Adet Birimi 
YDS veya 
Eşdeğeri 
(en az) 

ALES 
(en az) 

Açıklama 

1 
Araş. 
Gör 

1 

Eğitim Fakültesi/ 
Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi 

Bölümü /  
Türkçe Eğitimi 
Anabilim Dalı 

65 70 

Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği 
lisans programından mezun olmak ve 
Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek 
lisans yapıyor veya yapmış olmak. 

 
SINAV TAKVİMİ 

 
Duyuru Başlama Tarihi 08.05.2020 
Son Başvuru Tarihi 22.05.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi 27.05.2020 
Sınav Giriş Tarihi 28.05.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi 29.05.2020 

 
BAŞVURU BELGELERİ 
1 - Başvuru Dilekçesi  
2 - YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.  
3 - 1 adet Fotoğraf. 
4 - Nüfus cüzdan fotokopisi. 
5 - Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret olarak). 
6 - Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren 

onaylı belge.  
7 - Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda 

ALES Sonuç Belgesi. 
8 - YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi. 
9 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge. 
10 - Adli Sicil Kaydı 
11 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
12 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

BAŞVURU YERİ 
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4   34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen 
belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 3424/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 08.05.2020 

Son Başvuru Tarihi : 22.05.2020 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 

8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 

ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
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8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM  

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ  

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 

Hukuk Fakültesi: (232) 488 8145 

Yabancı Diller Yüksekokulu: (232) 488 8121 

Meslek Yüksekokulu: (232) 488 8114 

Fax: (232) 279 2626 

 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM / 

PROGRAM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Hukuk 

Fakültesi 
Kamu Hukuku Profesör 1 Ceza ve Ceza Muhakemesi. 

Hukuk 

Fakültesi 
Kamu Hukuku 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 Ceza ve Ceza Muhakemesi. 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 
- 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği 

alanında yapmış olup Örgütsel Davranış ve 

Eğitim Teknolojileri alanlarında çalışmaları 

olmak ve Ölçme-Değerlendirme ve Öğrenme 

Analitiği konularında deneyimli olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Uygulamalı 

İngilizce ve 

Çevirmenlik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Genel Dilbilim alanında 

yapmış olmak, dilbilim, çeviribilim, dilin ve 

çevirinin psikodilbilimsel temelleri, ikidillilik ve 

beyin, beyin temelli öğrenme yöntemleri 

üzerine araştırmaları olmak. 

 3366/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

- Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman 
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde 
belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 
- Fakültelerde ilan edilen kadrolara başvuracak adayların, eğitim verecek seviyede 

Almanca, Enstitülerde ilan edilen kadrolara başvuracak adayların, eğitim verebilecek düzeyde 
İngilizce bilmeleri şarttır. 

- Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı (08.05.2020) tarihten itibaren 15 
(onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktarmak 
suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: Personel Daire Başkanlığı. 
Profesör ve Doçent kadrosuna* başvuracaklar için: 
- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, 

özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir. 
- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) 
doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet CD 
veya Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet CD veya Taşınabilir 
Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya 
şahsen başvurabileceklerdir. 

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri 
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

- Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan 
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. 

- Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

 

SIRA 
NO 

FAKÜLTE / 
ENSTİTÜ 

BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
ÜNVANI ADET NİTELİK 

1 Kültür ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi 

Kültür ve İletişim 
Bilimleri İletişim Profesör 1 

- Doçentlik unvanını İletişim 
Bilimleri alanında almış olmak. 

- Yeni Medya, İletişim araştırma 
yöntem ve teknikleri alanlarında 
çalışmaları olmak. 

- İngilizce ders verme yeterliliğine 
sahip olmak ve bunu dil 
belgeleriyle belgelemek. 

                                                           
*  Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca 

doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler 
tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 
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2 
Fen Bilimleri 

Enstitüsü 
 

Robotlar ve 
Akıllı Sistemler 

Doçent 1 

- Lisans, yüksek lisans ve doktora 
derecelerini Makine 
Mühendisliği alanında almış 
olmak. 

- Doçentliğini Makine 
Mühendisliği alanında almış 
olmak. 

- Robotik, Kontrol ve 
Biyomekanik konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

- Almanca dil bilgisine sahip 
olduğunu belgelemek. 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad. 

No: 106   34820 - Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 35 66 - 0 216 333 35 69 3382/1-1 

—— • —— 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuruda İstenen Belgeler 
Başvuru Formu, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum 

Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen 
bilgileri içeren 4 (dört) adet CD 

Genel Şartlar  
Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer 

koşulları sağlamaları gerekmektedir. 
Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde 

şahsen veya posta yoluyla kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. 
Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve 

http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO 
UNVANI 

KADRO 
ADEDİ 

KADRO 
DERECESİ AÇIKLAMA 

GÜZEL 
SANATLAR, 
TASARIM VE 

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

MİMARLIK RESTORASYON 
ANABİLİM DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Mimarlık bölümü lisans 
mezunu olup mimarlık 

alanında doktora yapmış 
olmak. 

TEKNİK BİLİMLER 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

ÇEVRE 
KORUMA 

TEKNOLOJİLERİ 
BÖLÜMÜ 

ÇEVRE KORUMA 
VE KONTROL 

PR. 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Kimya bölümü lisans ve 
doktora mezunu olup 

bitkisel ilaç hammaddesi 
ve antioksidan aktivite 
konularında çalışma 

yapmış olmak. 
 3394/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 3407/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması

ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 32)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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