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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya Bilim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının 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: Antalya Bilim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-

rilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede

uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki

kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar

önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak

ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek,

projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz ya-

yınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans,

lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve öğretimsel

alt yapıyı sağlamak.

b) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile işbirliği içerisinde

belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak.

c) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, semi-

nerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirle-

mek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı örgüt-

lenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölç-

me ve değerlendirme çalışmaları, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak.

d) Uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve de-

ğerlendirilmesini sağlamak, araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

e) Öğrencilerine ve topluma sunduğu uzaktan eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması

için gerekli çalışmaları yapmak.
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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; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-
dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğ-
retim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür
gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu-

nun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak
ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim

Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı/yardımcıları ile Sena-
tonun önerisi üzerine Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından, Rektör
tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür
yürütür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin bitiminden önce
ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını

kontrol etmek, onaylamak.
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b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak.

c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve

işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bun-

ların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli ka-

rarları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen ko-

nularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilen Üniversite dışından en fazla 5 kişi, fakülte, enstitü ve yüksekokullardan

birer temsilci ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez top-

lanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

(4) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirli-

ğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna, Merkez Yürütme Kuruluna da-

nışmanlık yapmak.

b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler

yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görev-

lerine ilişkin usul ve esasları düzenler ve kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Merkez, Erciyes Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık

Bilimleri Fakültelerinin ilgili anabilim dalları ile Erciyes Üniversitesi hastaneleri iş birliğiyle

aşağıdaki amaçları gerçekleştirir:

a) Klinik araştırmalar alanında dünya çapında marka değeri oluşturarak dünyadaki kli-

nik araştırma merkezleri veya birimleri arasında bilinen ve tercih edilen bir birim haline gel-

mek.

b) Dünya çapındaki klinik araştırma birimleri veya merkezlerinde bulunan evrensel

standartlar ve niteliklerle rekabet edebilecek bilim insanları, araştırmacılar ve destek personeli

yetiştirmek.

c) Üniversitenin ve ülkemizin dünyadaki klinik araştırmalar pazar payını arttırarak ülke

ve Üniversite ekonomisine katkı sağlamak.

ç) Klinik araştırmalar, Ar-Ge ve ilaç geliştirme konusunda bilimsel deneyim kazanımları

sonucu yeni ilaç geliştirme ve girişim cesareti oluşturmak.

d) Klinik araştırma profesyonellerinin eğitimlerinde sürekliliği sağlamak, alandaki bilgi

ve deneyimlerin güncellenmesi suretiyle Merkezin uluslararası standartlarda işleyiş devamlı-

lığını sağlamak.

e) Üniversitenin ve Türkiye’nin klinik araştırmalar konusundaki potansiyelini uluslar-

arası iş birlikleri ve platformlar aracılığıyla tanıtarak ileri seviyelere taşımak.
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(2) Merkezin faaliyetler alanları şunlardır:

a) Üniversitenin tüm kliniklerinde farkındalık oluşturarak, yeni ilaç geliştirme ve klinik

araştırma çalışmalarına aktif katılım sağlamak.

b) Kanıta dayalı bilimsel raporlar hazırlayarak ilgili mercilere sunmak.

c) Klinik araştırmalar ve merkezin işleyişiyle ilgili bilgi teknolojisi altyapılarını geliş-

tirerek ulusal ve uluslararası veri tabanlarına entegrasyonunu sağlayarak; bu alanda ulusal ve

uluslararası düzeyde yapılacak girişimlere öncülük etmek, küresel düzeyde bağlantılar kurarak

çözümler sunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Üniversitenin bilgi ve

birikimlerini diğer kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 6 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları, uluslararası araş-

tırma ve yayınları ile tanınan, Merkezi oluşturan birimlerin öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür en fazla bir dönem daha görevlendi-

rilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluştu-

ran birimlerde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Müdür tarafın-

dan Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardım-

cılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir

müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki gö-

revleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım, plan ve projelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 10 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan, Müdürün gerekli

gördüğü hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu-

nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak Yönetim Kuruluna görüş ve öneri-

lerde bulunmaktır.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 167)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini ger-

çekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Saat ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan, 91.01 ve 91.02 tarife pozisyonlarında

yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden
yapılır.

(2) Ancak;
a) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458

sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıl-
dıktan sonra tekrar geri getirilen,

b) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,
bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük

idaresinden gerçekleştirilir.
Yetki
MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygu-

lanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili-
dir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük

Bölgesine getirilen bu Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1 Ankara Gümrük Müdürlüğü

2 Antalya Gümrük Müdürlüğü

3 Erenköy Gümrük Müdürlüğü

4 İzmir Gümrük Müdürlüğü

5 İzmit Gümrük Müdürlüğü

6 Muratbey Gümrük Müdürlüğü

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2020 – Sayı : 31140



Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/4)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğin amacı, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozis-

yonunda “Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında Korunma Önlemi
Uygulanması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması
ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürü-
tülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme
MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; itha-

latın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticilerin kârlılık, kapasite kullanım oranı, stoklar
gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-

nusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-
ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi  
MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci
ile yapılır.

T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sokak No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 9942, 9293, 9937, 9952   Faks: +90 312 204 86 33 
e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr e-posta: korunma@ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adresle-
rinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir. 

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr 
(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta
adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr
İlgili taraflar 
MADDE 5 – (1) Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adre-

sinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde
doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul
edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması 
MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti

Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı
altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruş-
turmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın sayfasından indirilir. 

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün
içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının
doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.
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(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
İlgili tarafların dinlenmesi
MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf

soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek
olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Teb-
liğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik 
MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.
Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya
da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-
nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-
diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde ta-

mamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-23.2.b)

MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşme
ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ş) Yönetim kontrolü: Halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına
tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip
olunmasını, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz ko-
nusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bu mad-
denin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu
kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortak-
lıklar ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2013 28865

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/2/2015 29280
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3728 
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Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3729 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

KİREÇ TAŞI İSTİHRACI İHALE EDİLECEKTİR 
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2020 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı temini yaptırılacaktır 
İhale kayıt numarası : 2020/267131 
1 - İdarenin 
a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yurtbaşı Beldesi ELAZIĞ 
b) telefon ve faks numarası : 0 424 251 28 75 (4 Hat) - 0 424 251 24 14 
c) elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) niteliği, türü ve miktarı : (± %20 Toleranslı) 7.000 ton Kireç Taşı İstihracı ve 

Fabrikamız stok sahasına teslimi 
b) yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Kireç Taşı Döküm Sahası 
c) işin süresi : (± %20 Toleranslı) 2020 (Ağustos 3000 ton - Eylül 3000 ton 

- Ekim 1000 ton) olarak teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 
b) tarihi ve saati : 11.06.2020 günü saat 14.00 
4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 118,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 11.06.2020 günü saat 14.00’a kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme 
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 

 3756/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Batman ve Siirt illeri dahilinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/3141 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 

28.08.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 

on yıl süre ile uzatılması için 22.05.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3761/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu Diyarbakır il sınırları 

dahilindeki AR/TPO/K/L42-c2, Çankırı ve Çorum illeri sınırları dahilindeki AR/TPO/K/H32-a, 

Adıyaman ve Malatya illeri sınırları dahilindeki AR/TPO/K/L41-c4 ve Şanlıurfa il sınırları 

dahilindeki AR/TPO/K/N42-a1 pafta no’lu petrol arama ruhsatlarının müddeti 18.04.2020 

tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri 

gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 

dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından 

karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 

kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  

 3761/2/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları dışında sahip 

bulunduğu AR/TPO/KD/O20,O21,P20,P21 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasına 116.745 

hektarlık sahanın ilavesi için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.  

 3765/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları dışında sahip 

bulunduğu AR/TPO/KD/R20,R21,S20,S21 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasına 193.522 

hektarlık sahanın ilavesi için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.  

 3765/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında 

R18,R19,S18,S19 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli 

dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3765/3/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında 

S16,S17 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3765/4/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında 

T18,T19,U18,U19 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli 

dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3765/5/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında 

T16,T17,U16,U17 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli 

dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3765/6/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında 

V18,V19 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3765/7/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3762/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3763/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 3696/1-1 
  



30 Mayıs 2020 – Sayı : 31140 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3697/1-1 
  



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 30 Mayıs 2020 – Sayı : 31140 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 3698/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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–– Antalya Bilim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)
–– Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(II-23.2.b)

NOT: 29/5/2020 tarihli ve 31139 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, COVID-19
Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak
Tedbirler ile İlgili 2020/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
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.


