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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark

Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi

“31/3/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/2/2018 30340

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/5/2018 30437

2- 7/9/2018 30528

3- 7/12/2018 30618

4- 31/5/2019 30790

5- 31/12/2019 30995 (5. Mükerrer)

6- 24/3/2020 31078

7- 30/6/2020 31171

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

19 Aralık 2020
CUMARTESİ

Sayı : 31339



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KATILIM ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTACILIK VE 

BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİNE 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve

bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de katılım esasları çerçevesinde faaliyet gös-

teren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini, sigorta kooperatiflerini ve özel kanunları uya-

rınca sigorta sözleşmesi yapan kuruluşları; katılım esaslı faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere bir-

lik, birim, büro, merkez, komite, hesap ve havuzlar, aracılar, eksperler ve aktüerleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

ek 1 inci maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Sistemi Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,

b) Danışma komitesi: Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları

çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi,

c) Katılım emeklilik fonu: Emeklilik şirketlerince katılım esasları çerçevesinde oluştu-

rulan ve unvanında katılım ibaresi geçen emeklilik yatırım fonunu,

ç) Katılım esasları: Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin bu Yönetmelik

çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alı-

narak tespit edilen usul ve esasları,

d) Katılım sigortacılığı: Katılım esaslarına göre icra edilen sigortacılık faaliyetini,

e) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

f) Kuruluş: Katılım esaslı ürün veya hizmeti bulunan veya bu Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla ürün ve hizmet sunan Tarım Sigortaları

Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunu; söz konusu şirketlerden gelen katkı payları ile

görevini ifa eden Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ile diğer ilgili havuz, fon,

hesaplar ile bunları uhdesinde bulunduran şirketi,

g) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ğ) Şirket: Katılım esaslarına göre faaliyet gösteren 5684 sayılı Kanuna tâbi sigorta, rea-

sürans şirketi ve sigorta kooperatifi ile 4632 sayılı Kanuna tâbi emeklilik şirketini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Esaslar

Uygulamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 5 – (1) Şirket, faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve

takibi maksadıyla bünyesinde danışma komitesi oluşturur. 

(2) Şirketçe sunulacak ürün ve hizmetler ile düzenlenecek form, sözleşme, poliçe ve

bilgilendirme metinleri danışma komitesinin onayına tabidir. Danışma komitesince uygun gö-

rülmeyen ürün ve hizmetler satılamaz, konu ve riskler teminat altına alınamaz ve bu konu ve

risklerden fayda temin edilemez. 

(3) Şirkete intikal eden ödemelerde, şirketçe yapılan ödemelerde, yatırım yapılacak var-

lıkların seçimi, değerlendirilmesi ile nakit yönetiminde ve şirketin ilgili diğer finansal faali-

yetlerinde katılım esasları çerçevesinde hareket edilir. 

(4) Bu madde çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler, unvanlarında gerekli tescil iş-

lemlerinin yapılması kaydıyla katılım ibaresini kullanabilirler. Bu şirketlerin, şirket esas söz-

leşmelerinde katılım esaslı faaliyetlere değinmeleri, ürün tanıtımı, form, sözleşme ve poliçe-

lerde katılım ibaresine yer vermeleri zorunludur. 

Uygulamaya ilişkin özel esaslar

MADDE 6 – (1) Şirket; dayanışma, yardımlaşma, fon veya hesapların ayırımı gibi esas-

lara dayalı farklı bir faaliyet modeli uygulayabilir. Söz konusu modelin danışma komitesince

onaylanması ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşturmayacak şekilde uygulanması zo-

runludur. 

(2) Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler ile reasürans, koasürans ve

retrosesyon faaliyetleri yürütülmesi esastır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan iş-

birliği, ürün ve hizmetin bulunamaması durumunda, danışma komitesinin onayı alınmak şar-

tıyla ve belirli süre ve alanlar ile sınırlı olmak üzere diğer şirketlerle bu faaliyetler yürütülebi-

lir.

(3) Şirketlerin katılım faaliyetleri ile doğrudan ilgili birimlerinde bu Yönetmelik hü-

kümlerini uygulayabilecek gerekli eğitim ve donanıma sahip olan şirket personeli çalıştırılması

zorunludur. Katılım birimi haricindeki ilgili diğer birim personelinin katılım finans alanında

lisans veya lisansüstü programlardan birinden mezun olması veya Kurumca uygun görülecek

ulusal veya uluslararası sertifika sahibi olması zorunludur.

(4) Teknik personel unvanına sahip aracıların ve bireysel emeklilik aracılarının bu Yö-

netmelik kapsamında faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlarla çalışabilmesi,  Sigortacılık Eğitim

Merkezi ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılacak ilgili eğitim ve sınavlara katıl-

maları ile mümkündür. Katılım esasları ve uygulamasına ilişkin konular teknik personel eğiti-

mine ve sınavına, bireysel emeklilik aracıları sınavına ve tamamlayıcı eğitim programına dâhil

edilir.

(5) Kuruluşlar, katılım sigortacılığı faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen

hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Bünyesinde danışma komitesi oluşturmak veya danışma komitesi fonksiyonunu dı-

şarıdan hizmet alımı ile gerçekleştirmek.
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b) Varsa katılım esasları çerçevesinde sunulması planlanan ürün veya hizmetlerde, dü-
zenlenecek form, sözleşme, poliçe ve bilgilendirme metinlerinde, havuz, fon ve hesapların yö-
netiminde danışma komitesinin onayını almak.

c) Bünyesinde katılım uyum birimi kurmak veya katılım uyum birimi faaliyetlerinden
sorumlu olmak üzere katılım finans alanında lisans veya lisansüstü programlardan birinden
mezun olan veya Kurumca uygun görülecek ulusal veya uluslararası sertifika sahibi yeterli sa-
yıda personel tahsis etmek.

ç) Katılım esaslı faaliyet gösteren şirketlerden gelen finansal varlıkları ayrı fon, havuz
veya hesaplar üzerinden katılım esasları çerçevesinde yönetmek.

d) Katılım esaslı faaliyet gösteren şirketlerin aracılığıyla satılan ürün ve hizmet bedel-
lerinin yönetiminde, yatırım yapılacak varlıkların seçimi, değerlendirilmesi ile nakit yöneti-
minde, kuruluşça bu ürün ve hizmetlere ilişkin yapılan ödemelerde ve kuruluşun bu kapsamdaki
diğer finansal faaliyetlerinde katılım esasları çerçevesinde hareket etmek.

e) Bu fon, havuz veya hesaplara ait giriş, yatırım ve çıkışların katılım sigortacılığı dı-
şındaki faaliyetlere ait fon, havuz ve hesaplar ile karışmaması için gerekli tedbirleri almak.

f) Katılım iç denetim raporunu 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde düzen-
lemek.

(6) Emeklilik şirketinin katılım esaslı faaliyette bulunabilmesi için unvanında katılım
ibaresi bulunan emeklilik planı kurması zorunludur. Katılım emeklilik planına sadece katılım
emeklilik fonları dâhil edilebilir. 

(7) Katılım esaslarına uygunluğu danışma komitesince onaylanması gereken bireysel
emeklilik faaliyetleri aşağıda sayılmıştır:

a) Katılım emeklilik fonlarının kurulması. 
b) Portföylere alınan varlıkların seçimi.
c) Kesinti yapısı, sunulan ek faydalar ve plan kapsamındaki diğer hususlar.  
ç) Katkı payı tahsilatı, cayma, ayrılma, aktarım ve emeklilik işlemlerinde nakit olarak

yönetilen tutarların işlem gördüğü hesapların seçimi.
(8) Yedinci fıkrada sayılan faaliyetlerin danışma komitesince onaylandığı şekliyle uy-

gulanmasından şirket yönetim kurulu sorumludur.
(9) Katılım esaslı hayat sigortacılığı faaliyetinde bulunmayan ve emeklilik fonlarının

tamamı katılım emeklilik fonlarından oluşmayan şirket, danışma komitesi fonksiyonunu dışa-
rıdan hizmet alımı ile gerçekleştirebilir. Söz konusu şirket, bünyesinde katılım uyum birimi
kurar veya katılım uyum biriminin faaliyetlerinden sorumlu yeterli sayıda personel görevlen-
dirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Komitesine İlişkin Esaslar

Danışma komitesi
MADDE 7 – (1) Şirket veya kuruluş bünyesinde oluşturulan danışma komitesi, şirket

veya kuruluş yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir. Danışma komitesi raporlamayı
doğrudan şirket veya kuruluş yönetim kuruluna yapar.

Danışma komitesinin görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Danışma komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Katılım esasları çerçevesinde ürün ve hizmet geliştirme ve sistem iyileştirme süreç-

lerine, politika ve prosedürlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
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b) Sunulacak ürün ve hizmetler ile düzenlenecek form, sözleşme, poliçe ve bilgilen-

dirme metinlerine onay vermek.

c) Şirket faaliyetlerinin katılım esaslarına uyumuna ilişkin soruları cevaplamak, gere-

kirse alternatif çözümler sunmak.

ç) Katılım esaslarının uygulanması ve katılım finans alanında Ülkemiz ve dünyadaki

gelişmeler hususunda yönetim kuruluna ve ilgili birimlere danışmanlık yapmak.

d) Sunulan ürün ve hizmetler ile faaliyetlerin katılım esasları ile uyumlu yürütülüp yü-

rütülmediğine ilişkin yılda en az bir defa olmak üzere uygunluk görüşü vermek.

e) Yılda en az bir kez olmak üzere şirket ve kuruluş nezdinde katılım esaslarına ilişkin

eğitim vermek.

Danışma komitesi üyelerinin görevlendirilme şartları 

MADDE 9 – (1) Danışma komitesi asgari üç üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi aza-

mi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitmesi, görevinin son-

landırılması, istifa gibi nedenlerle boşalan üye yerine en geç iki ay içerisinde yenisi seçilir.

Üyelerden en az üçte ikisinin yurt içinde yerleşik olması zorunludur.

(2) Danışma komitesi üyelerinin asgari üçte ikisinin, İslami ilimler veya dengi alanlarda

en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması, diğer üyelerin ise katılım finans alanında lisans

ya da lisansüstü derecesine sahip olmanın yanı sıra, finans alanında en az beş yıl mesleki de-

neyime sahip olması zorunludur. 

(3) Danışma komitesi üyelerinin; görevlendirilme tarihinden önceki son bir yıl içeri-

sinde şirkette veya kuruluşta çalışmamış olması, eş ve/veya çocuklarının şirket veya kuruluşta

yönetici pozisyonunda olmaması, şirket veya kuruluşun hâkim ortağının, yönetim kurulu üye-

lerinin veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhrî

hısımı olmaması gerekir.

(4) Yönetim kurulunca danışma komitesi üyesi olarak görevlendirilecek kişilerin eği-

timine ve mesleki deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler ile birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen

hususlara ilişkin beyanı Kuruma bildirilir. Bildirimin Kuruma ulaştığı tarihten itibaren on iş

günü içerisinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin görevlen-

dirmesi yapılabilir. 

(5) Üyelerin görevlerine veya dışarıdan alınan danışma komitesi hizmetine yönetim

kurulunun oy birliğiyle alınan kararı ile son verilebilir. Oy birliğiyle alınan kararın Kuruma

bildiriminden itibaren on iş günü içerisinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda

ilgili kişilerin görevlerine veya dışarıdan alınan hizmete son verilmiş sayılır. 

Danışma komitesinin çalışma esasları

MADDE 10 – (1) Danışma komitesi, kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkanın

bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Danışma komitesi, ayda as-

gari bir kez olmak üzere gerekli görülen hallerde danışma komitesi başkanı veya vekilinin çağ-

rısı ile toplanır. 

(2) Danışma komitesi üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Danışma komitesi

toplantıları üyelerin bazılarının veya tamamının elektronik ortamda katılması yoluyla da icra

edilebilir. 
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(3) Danışma komitesinin karar yeter sayısı her koşulda, üye tam sayısının çoğunluğudur.
Kararlar üyeler tarafından imzalanır. Muhalif kalan üyeler muhalefet gerekçelerini karar tari-
hinden itibaren yedi gün içerisinde katılım uyum birimine bildirir. Kararlar; incelenen ve tar-
tışılan konunun özeti, kararın gerekçesi, dayanağı ve varsa muhalif üyelerin gerekçeleri ile
kayıt altına alınır. Kararları imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresinde bildirmeyen üye-
ler toplantıya katılmamış sayılır. 

(4) Bir kişi aynı anda en fazla iki şirketin danışma komitesinde görev alabilir. Kuruluşlar
ve faaliyetlerinin tamamı katılım esaslı olmayan emeklilik şirketleri için bu şart aranmaz. Kurul
görev alınabilecek şirket veya kuruluş sayısını artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

(5) Birden fazla şirket ve/veya kuruluşta görev yapan ya da birden fazla şirket veya ku-
ruluşa hizmet sunan danışma komitesi üyeleri görev yaptığı şirket ve/veya kuruluşla ilgili bil-
gileri diğer şirket ve/veya kuruluş ile paylaşamaz.

(6) Yönetim kurulu, danışma komitesi üyelerinin görevlerinin icrasında şirket yönetimi
de dâhil olmak üzere tüm paydaşların etkisinden uzak ve bağımsız şekilde karar alabilmelerini
sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) Danışma komitesi üyesi, bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeleyici nitelikte husus-
ların bulunması halinde bu durumu yönetim kuruluna ve Kuruma gerekçesiyle birlikte bildi-
rir.

(8) Danışma komitesinin üyelerine ilişkin şartlar ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin
yükümlülükler dışarıdan alınan danışma komitesi fonksiyonu için de geçerlidir. Söz konusu
hizmeti verebilecek kişi veya firmalar Kurum onayına tabidir. 

(9) Danışma komitesi üyelerinin; görev yaptığı şirket veya kuruluşlarla ilgili arabulu-
culuk veya hakemlik görevi yapması, şirket veya kuruluşlar ile önemli oranda borç/alacak iliş-
kisi bulunan ticari kuruluşlarda paya sahip olması, şirket veya kuruluşlar ile önemli oranda
borç/alacak ilişkisi bulunan ticari kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi/yönetici olarak görev al-
ması ve danışma komitesi üyeliği görevi karşılığında aldığı ücret dışında görev aldığı şirket
veya kuruluşlardan bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri
bir gelir sağlaması yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Katılım Uyum Birimi ve Katılım İç Denetim Raporuna İlişkin Esaslar

Katılım uyum birimi
MADDE 11 – (1) Danışma komitesi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi

ve şirket faaliyetlerinin katılım esaslarına uyumunu teminen gerekli hizmetleri yürütmek üzere
katılım uyum birimi oluşturulur. Katılım uyum birimi idari açıdan genel müdüre bağlıdır ve
yönetim kuruluna raporlama yapar. 

(2) Katılım uyum birimine bir birim sorumlusu ve asgari iki kişi olmak üzere yeterli
sayıda yardımcı personel tahsis edilir. Birim sorumlusunda İslami ilimler veya dengi alanlardan
birinden lisans düzeyinde mezun olma ile finans alanında en az üç yıllık tecrübe şartı veya ka-
tılım finans alanında lisans veya lisansüstü programlardan mezun olma şartı aranır. Diğer per-
sonelin ise Kurumca uygun görülecek ulusal veya uluslararası bir sertifika sahibi olması zo-
runludur. 

(3) Katılım uyum birimi, ilgili faaliyetlerin katılım esaslarına ve danışma komitesi ka-
rarlarına uygunluğunu gözetmekle sorumludur. Katılım uyum biriminin görev ve yetkileri aşa-
ğıda sayılmıştır:

a) Danışma komitesinin sekretaryasını yapmak.
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b) Katılım sigortacılığı veya katılım esaslı bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin top-
lantı ve eğitim faaliyetlerini takip ve organize etmek. 

c) Danışma komitesi kararlarını muhafaza etmek ve ilgili birim ve personele bildirmek. 
ç) Kararların gereği olan faaliyetleri takip etmek.
d) Ürün ve hizmet geliştirme, veri paylaşımı ve raporlama süreçlerine katkı sağlamak.
e) Katılım esaslı ürün ve hizmetleri izlemek, iç kontrol noktaları oluşturmak, risk de-

ğerlendirmesi yapmak, denetim, talep ve şikâyet sonucu oluşan tespitleri değerlendirmek ve
danışma komitesi ve ilgili birimlerle paylaşmak.

Katılım iç denetim raporu
MADDE 12 – (1) Faaliyetlerin, ilgili mevzuat ile danışma komitesi kararlarına uygun

olarak yürütüldüğü hususunda yılda en az bir defa olmak üzere katılım iç denetim raporu dü-
zenlenir. Söz konusu raporu, katılım uyum birimi sorumlusunda aranan şartları haiz iç denetim
personeli düzenler. Şartları haiz iç denetim personeli bulunmaması durumunda Kurumun onayı
alınmak suretiyle söz konusu rapor dışarıdan hizmet alımı yoluyla düzenlettirilir. 

(2) Katılım iç denetim raporu içeriğinde katılım denetim rehberinde yer alan hususlara
ilişkin tespitlere de yer verilmesi zorunludur.  Raporun nihai hali danışma komitesi ile paylaşılır.
Danışma komitesinin rapora ilişkin mütalaası en geç otuz gün içinde alınarak rapor ile birlikte
yönetim kuruluna sunulur. 

(3) Faaliyetlerde herhangi bir uyumsuzluğun tespiti halinde; uyumsuzluğu oluşturan iş
ve işlemlerin durdurulmasından, uyumsuzluk hususunda danışma komitesinin bilgilendirilme-
sinden ve uyumsuzluğun giderilmesinden yönetim kurulu sorumludur. 

(4) Yönetim kurulu, raporda yer verilen uyumsuzluk tespitlerine yönelik alınan aksi-
yonları müzakere etmek üzere danışma komitesi ile yılda asgari bir toplantı gerçekleştirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgilendirme Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar

Bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Şirket ve ilgili kuruluşlar müşterilerin katılım esasları çerçevesinde

ürün ve hizmet aldığının farkında olmasını sağlamakla, internet sitelerini, mobil uygulamalarını,
sunulacak form, sözleşme ve poliçeleri bu çerçevede düzenlemekle ve dağıtım kanallarını bu
doğrultuda yönlendirmek ve takip etmekle yükümlüdür. 

(2) Aşağıdaki hususların şirket veya ilgili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması
zorunludur:

a) Danışma komitesi üyelerine ait bilgiler.
b) Uygulanacaksa farklı faaliyet modellerine ilişkin bilgiler ile bu modellere ilişkin da-

nışma komitesince verilen uygunluk görüşleri.
c) Ürün ve hizmetlerin katılım esasları ile uyumuna ilişkin açıklayıcı bilgiler.
ç) Sunulan ürün ve hizmetler ile finansal faaliyetlerin katılım esasları ile uyumlu yürü-

tülüp yürütülmediğine ilişkin danışma komitesi uygunluk görüşü.
d) Reasürans, koasürans ve retrosesyon faaliyeti yürütülen şirketler.
e) İlgili mevzuat.
(3) Emeklilik şirketleri Emeklilik Gözetim Merkezi vasıtasıyla, diğer şirket ve kuru-

luşlar ise doğrudan ilgili verilerini Kuruma ve Birliğe aylık dönemler itibarıyla gönderir. Söz
konusu veriler, Birlik internet sayfasında periyodik olarak yayımlanır. Verilerin toplanmasında
kullanılacak şablon Kurumun onayı alınarak Birlik tarafından hazırlanır. Birlik, Kurumun onayı
dâhilinde kamuya açık sektör verilerini yurt içi ve yurt dışı paydaşlar ile paylaşabilir.

(4) Birlik, yıllık sektör raporunu ilgili yılı takip eden yılın üçüncü ayı sonuna kadar Ku-
rumun onayını alarak yayımlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 14 – (1) Kurumca bu Yönetmelik hükümlerine uyumu sağlamak amacıyla

katılım denetim rehberi yayımlanır ve bu rehber çerçevesinde uyum denetimi icra edilir. 
(2) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar için sigortacılık ve bireysel emeklilik

mevzuatının ilgili diğer hükümleri kıyasen uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belir-

lenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 20/9/2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

tılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hâlihazırda pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şir-

ketlerinin faaliyet süresi 31/12/2021 tarihine kadardır. Bu tarihten itibaren, sahip olunan portföy
sigortalıların onayı dahilinde katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketlerine
devredilir. İlgili sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu devir Kurum
iznine tabidir. 

(2) Pencere usulüyle faaliyet gösteren şirketler, müstakil bir katılım uyum birimi kura-
bilir veya katılım uyum biriminin faaliyetlerinden sorumlu yeterli sayıda personel de görev-
lendirebilir ve danışma komitesi fonksiyonunu dışarıdan hizmet alımı ile gerçekleştirebilir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü, geçici 1 inci, 16 ncı ve 17 nci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinden altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-

leme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KATILIM SİGORTACILIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım
Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2017 30186
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE ORTA DOĞU TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ MÜKEMMELİYET

ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Gazi Üniversitesi bünyesinde,

Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile kurulan Gazi Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükem-

meliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Gazi Üniversitesi bünyesinde, Ankara

Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile kurulan Gazi Üniversitesi, Ankara

Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet

Ortak 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 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İTK: Proje İdari ve Teknik Koordinatörünü,

c) Koordinatör yükseköğretim kurumu: Gazi Üniversitesini,

ç) Merkez (NÖROM): Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik

Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) NÖROM projesi: Merkezin alt yapısının kurulması, işletime hazır hale gelmesine

kadar yapılacak tüm işleri kapsamına alan araştırma altyapı projesini,

f) Ortak yükseköğretim kurumları: Koordinatör Gazi Üniversitesi ile Ankara Üniversi-

tesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nörobilim ve nöroteknoloji alanında mükemmeliyeti hedefleyen, disiplinler arası

araştırma yaklaşımını örnek alan ve ulusal/uluslararası alanda referans gösterilen bir araştırma

ve geliştirme altyapısını oluşturmak.

b) Özellikle tıp alanında pek çok nörolojik hastalığın tedavisine yönelik araştırmalar

ve bu araştırmalar ile kazanılan bilgiler ile yeni tıp ve bilişim teknolojilerini geliştirmek.

c) Beyni ve beynin temel mekanizmalarını daha iyi anlayarak bu bilgiyi; tıp, bilişim ve

eğitim alanlarına uygulamak.

ç) Nöroteknoloji, yapay zeka, makine öğrenmesi, nöromorfik çipler, insan-bilgisayar-

makina etkileşimi alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak.

d) Hesaplamalı nörobilim, bilişsel nörobilim, moleküler nörobiyoloji, nörolojik bozuk-

luklar, hastalık imzaları, nöronların morfolojisi, moleküler kimliği ve fizyolojik özellikleri ve

davranış ilişkisi ve benzeri alanlarda araştırma ve geliştirme yapmak ve bunların çıktılarının

uygulanabilirlik seviyesini yükseltmek.

e) Nörobilim ve nöroteknoloji alanında, önerilen merkezde ve diğer kurumlarda üretilen

verilerin ve veri analiz yöntemlerinin internet ortamında paylaşılacağı nöroenformatik ağını

oluşturarak veri ve bilgi paylaşımını hızlandırmak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda toplumun yaşam boyu eğitimini hedef-

leyerek toplumun bilgilendirilmesi; eğitim, sanat faaliyetleri ve benzeri aracığıyla kamuoyu

ve bilimsel farkındalık oluşturmak.

g) Yurt dışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ağlarının geliştirilerek,

nörobilim alanında saygınlık ve tanınırlığı arttırmak ve bu yolla Merkezin uluslararası plat-

fomda yer almasına katkıda bulunmak.

ğ) Ortak yükseköğretim kurumları sağlık ve fen bilimleri enstitüleri aracılığıyla NÖROM

Projesi kapsamında yurt dışındaki üniversiteler ile ortak uluslararası interdisipliner nörobilim

yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarının hayata geçirilmesine katkıda bu-

lunmak.

h) Nörobilim alanındaki araştırmacılara lisans, yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora

ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel imkanlar sunmak.

ı) Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için sanayide çalı-

şanlara yönelik eğitim programları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitim-

ler vermek.
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i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı paydaş üniversite ve araş-

tırma merkezleri ile ortak araştırma projeleri yürütmek, iş birlikleri yapmak ve araştırmacı/tek-

nik personel değişimleri/eğitimleri gerçekleştirmek.

j) Bilgi üretmeye ve uygulamaya yönelik nörobilim ekosistemin oluşmasına katkıda

bulunmak, çocuk ve gençlerde nörobilim ve nöroteknoloji farkındalığı yaratmak.

k) Merkez kapsamında nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi, yürütülen nitelikli Ar-Ge

projeleri ve etkin üniversite-sanayi iş birliği ile üretilen bilginin ve teknolojilerin özel sektöre

aktarılması yoluyla katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine destek olmak.

l) Nörobilim konusunda çalışan diğer disiplin grupları ve firmalar için bir çekim ve çö-

züm merkezi olmak.

m) Nörobilim teknolojilerinin ülkemizde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla

çalıştaylar düzenlemek, ulusal/uluslararası konferanslar, kongreler düzenlemek ve bilimsel sü-

reli yayınlar çıkarmak.

n) Beş yıllık Ar-Ge strateji planını oluşturmak ve ona uygun faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Belirtilen amaçlar ve hazırlanan Ar-Ge stratejik planı kapsamında bilimsel ve tek-

nolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

b) Nörobilim ve Nöroteknoloji konusunda uzmanlar yetiştirmek ve bu amaç doğrultu-

sunda etkinliklerde bulunmak.

c) Nörobilim teknolojileri konusunda ilgili özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluş-

larına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde, danışmanlık ve/veya teknik hizmetleri vermek.

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-

rini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak

veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar

hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vası-

tasıyla duyurmak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere

katkıda bulunmak.
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ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak üniversitelerin imkânlarının tanıtımını yapmak.

h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

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, Yönetim Kurulunun oy çokluğuyla alacağı karar ile Yönetim

Kurulu üyeleri arasından seçilerek ortak yükseköğretim kurumlarının rektörlerinin, müşterek

kararıyla üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdürün yokluğunda bu görevi müdürlük seçiminde

en çok oy alan ikinci üye vekâleten yürütür.

(2) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması

durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Ortak yükseköğretim kurumlarının rektörleri müşterek kararla, Yönetim Kurulunun

belirlediği ve Müdürün verdiği işleri yapmak üzere, bir İTK görevlendirir.

(4) İTK, Merkezin yeni veya ek fiziki alt yapı ve laboratuvarlarının inşaatı, cihazların

alımı ve kurulumu aşamalarının takibi, Ar-Ge strateji planının oluşturulması ve izlem süreçle-

rinde sekretaryanın yürütülmesinden ve gelişmelerin Müdüre raporlanmasından sorumludur.

(5) İTK, Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komite-

since istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili öl-

çütlere ilişkin bilgileri hazırlar ve Müdüre sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli

koordinasyonu sağlamak.

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya

çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek

ve Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulamasını sağlamak.
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d) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kuru-

luşları ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araştırma

programlarını düzenlemek, araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak

ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

e) Alt birimler ve araştırma gruplarının oluşturulmasını ve bu birim/gruplarda uygun

nitelikteki kişilerin görevlendirilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

f) Araştırma altyapısında görev yapacak araştırmacı, teknisyen ve destek personeliyle

ilgili sayı, nitelik gibi çalışmaları yaparak Yönetim Kuruluna teklif etmek.

g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütül-

düğünü denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Ortak yükseköğretim kurumlarına mensup ikişer

öğretim üyesi (6 kişi) ile ortak yükseköğretim kurumlarının araştırmadan sorumlu birer üst dü-

zey yetkilisi (3 kişi) olmak üzere toplam 9 kişiden oluşacak şekilde koordinatör yükseköğretim

kurumu ve ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörlüklerinin müşterek kararıyla görevlen-

dirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, üyeler arasından oy çokluğu ile üç yıl için seçilir ve üst

üste en fazla iki dönem başkanlık yapabilir. Başkanın yokluğunda bu görevi Müdür yürütür.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Kanuni yaş haddini aşmayacak

şekilde süresi biten üye en fazla bir dönem daha yeniden görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya üç aydan fazla süreyle toplantılara katılamaya-

cak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlen-

dirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

(5) İTK, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

(6) YK kararları oy çokluğu ile alınır ve kayıt altına alınır. Eşitlik durumunda Yönetim

Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu Başkanının veya Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü en

az ayda bir defa toplanmak.

b) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimleri ve araştırma gruplarını kur-

mak, başkanlarını seçmek ve bu birimleri/grupları denetlemek.

c) Merkezde ihtiyaç duyulan akademik ve idari personele dair kararları almak ve ortak

yükseköğretim kurumlarının rektörlerine teklifte bulunmak.
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ç) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendir-

mek.

d) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

e) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

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

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

kararları ve önlemleri almak.

g) Faaliyetlerin stratejik plana uygunluğunun izlenmesini sağlamak.

ğ) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince is-

tenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere iliş-

kin bilgilere son halini vererek ortak yükseköğretim kurumları rektörlerinin onayına sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel

sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler;

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine üç yıllığına davet edilir.

Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı ya-

pılır. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Danışma Kuruluna başkanlık eder.

Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere daya-

narak önerilerde bulunmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 14 – (1) Koordinatör yükseköğretim kurumunun Rektörü, Üniversite dışın-

daki kuruluşlarca desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleş-

meleri imzalamaya yetkilidir.
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Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 15 – (1) Ortak yükseköğretim kurumlarının Merkez bünyesinde gerçekleşti-

receği çalışmalar kapsamında ortaya çıkan bir buluşun hak sahipliği %50 NÖROM, %50 kat-

kıda bulunan Üniversiteler arasında eşit olarak fikri ve sınai haklar ile ilgili mevzuata uygun

olarak paylaştırılır. Koordinatör ve ortak yükseköğretim kurumlarının birden fazla personelle-

rinin buluşa katkısı olması halinde, Üniversitelerin hak sahipliği oranı (%50 üzerinden), Üni-

versitelere personellerinin proje yürütülmesindeki katkı payları üzerinden paylaştırılır.

(2) Buluşun korunmasına ilişkin masraflar hak sahipliği oranında koordinatör ve ortak

yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

(3) Buluşun ticarileştirilmesi hâlinde ticarileştirme masrafları mevzuata uygun belgelere

dayandırılır ve ticarileştirme çalışmalarını yürüten koordinatör ve ortak yükseköğretim kurumu

tarafından karşılanır. Bu kapsamda, gerekli bilgilendirmeler harcama yapıldıktan en geç on beş

iş günü içerisinde ortak yükseköğretim kurumlarına bildirilir. Aksi takdirde, harcamalar masraf

olarak kabul edilmez.

(4) Gelir elde edilmesi durumunda, mevzuata uygun belgeler ile ortak yükseköğretim

kurumlarına sunulur ve hak sahipliği oranında ortak yükseköğretim kurumlarına paylaştırılır.

Gider hasıl olması durumunda mevzuata uygun belgeler ile ortak yükseköğretim kurumlarına

sunulur ve hak sahipliği oranında ortak yükseköğretim kurumlarınca karşılanır.

(5) Buluştan elde edilen gelir, buluşun kullanımından, lisans verilmesinden, devredil-

mesinden veya diğer yollarla ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerin tamamıdır.

(6) Ortak yükseköğretim kurumları ticarileştirme gelirlerini tahsil ettikten sonra buluş

sahibi olan personellerine kurum olarak almış oldukları kararlar doğrultusundaki oranlarda ya-

sal kesintiler yapıldıktan sonra ödeme yapar.

(7) Merkez kapsamındaki buluşun devir ya da lisans yoluyla ticarileştirilmesi aşama-

larında elde edilecek olan gelirlerle ilgili olarak ortaya çıkacak vergi, resim ve harçlarda ortak

yükseköğretim kurumları, elde ettikleri gelirler kapsamında kendi paylarına düşen vergi, resim

ve harçlardan sorumludur.

(8) Yedinci fıkrada öngörülmeyen fikrî ve sinai hakların paylaşımına ilişkin hususlar

Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip ortak yükseköğretim kurumlarının yönetim kurul-

larında alınacak kararlar doğrultusunda yürürlüğe girer.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 16 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek ge-

lirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar ortak yükseköğretim

kurumlarının Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.
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İnşaat ve satın alma işlemleri

MADDE 17 – (1) Merkezin inşaat işlemleri, Yönetim Kurulunun koordinasyonu ile

yürütülür. Bu çerçevede; mimari çalışma, proje çalışmaları, ihale, teknik denetim, inşaat kabul

ve benzeri işlemlerde, ortak yükseköğretim kurumlarının yapı işleri daire başkanlıkları gerekli

eleman tahsisi/görevlendirmelerini yaparak koordinasyon ve iş birliği içinde işlemleri yürütür.

İnşaat ile ilgili tüm işlemler, şeffaflık prensibi çerçevesinde, ortak yükseköğretim kurumları

tarafından izlenebilir ve denetlenebilir.

Harcamalar

MADDE 18 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf mal-

zemesi/ hizmet alımları işlemleri, koordinatör yüksek öğretim kurumu olan Gazi Üniversitesi-

nin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile yürütülür. Bu

çerçevede; şartname hazırlanması, ihale işlemleri, kabul tutanakları ve benzeri işlemlerde, ortak

yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projeleri birimleri gerekli eleman tahsisi/gö-

revlendirmelerini yaparak koordinasyon ve iş birliği içinde işlemleri yürütür. Makine/ekip-

man/donanım/yazılım/sarf malzemesi/ hizmet alımları ile ilgili tüm işlemler, şeffaflık prensibi

çerçevesinde, ortak yükseköğretim kurumları tarafından izlenebilir ve denetlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, ortak yükseköğretim kurumlarının Senatolarının kararları uygulanır.

Proje süresince Yönetim Kurulu ve Müdür seçimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) NÖROM projesi tamamlanıp kapatılana kadar Yönetim Ku-

rulu ortak yükseköğretim kurumlarına mensup ikişer NÖROM proje yürütücüsü (6 kişi) ile or-

tak yükseköğretim kurumlarının araştırmadan sorumlu rektör yardımcılarını (3 kişi) içerecek

şekilde toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) NÖROM projesi tamamlanıp kapatılana kadar Müdür, NÖROM projesi yürütücüleri

arasından, Yönetim Kurulunun oy çokluğuyla alacağı karar ile seçilir, ortak yükseköğretim ku-

rumlarının Rektörlerinin, müşterek kararıyla üç yıllık süre için görevlendirilir.

Giderler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Merkez kapsamında NÖROM Projesinin gerçekleştirme ve

devamı sürecinde yapılacak cihaz alımları da dâhil olmak üzere her türlü cari gider Koordinatör

yükseköğretim kurumu tarafından karşılanarak muhasebeleştirilir ve yapmış olduğu harcamalar

hisseleri oranında diğer Üniversitelere fatura edilir.

Fiziki alt yapı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörleri, Merkezin

kurulacağı alan ile ilgili ortak yükseköğretim kurumlarından birinin malik olduğu arazi üzerinde
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Merkezin fiziki alt yapısının inşası ve işler hale gelmesi için gerekli tüm idari, mali, hukuki iş-

lemleri yapmayı taahhüt eder. Bu hâlde, arazi sahibi dışındaki ortaklar söz konusu arazi üze-

rinde herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Fiziki alt yapının inşa-

sının sona ermesini müteakip, arazi sahibi yükseköğretim kurumu, tapu kütüğünün ayrı bir

sayfasına bağımsız ve sürekli nitelikte ortak yükseköğretim kurumları lehine üst hakkı tesis

eder.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi

ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.
—— • ——

TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNİK SERVİSLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2016/17)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Ser-

vislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’e 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağı-

daki madde eklenmiştir.

“Uzaktan değerlendirme ve denetim

MADDE 9/A – (1) Teknik servislerin değerlendirme/denetim işlemlerinin yerinde ya-

pılması esastır. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi ola-

ğanüstü durumlar oluşması halinde bilişim teknolojileri kullanarak uzaktan değerlendirme/de-

netimler gerçekleştirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2016 29793

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/8/2017 30146

2- 1/8/2019 30849

19 Aralık 2020 – Sayı : 31339                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞITIM TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/11/2020 tarihli ve 31309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım
Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmış, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan
giderleri, dernek aidat giderleri ile bu Tebliğde sayılanlar dışında kalan ceza ve tazminat gi-
derleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PERAKENDE SATIŞ TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Peraken-
de Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürür-
lükten kaldırılmış, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkra aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan
giderleri, dernek aidat giderleri, ceza giderleri ve bu Tebliğde yer alanlar dışında kalan tazminat
giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/11/2020 31309

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/11/2020 31307
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10757 

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

 
 10758 
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Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10610 

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

 
 10671 

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

 
 10619 
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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10588 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10587 

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

 
 10589 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10585 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10586 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10633 
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Edremit 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10630 

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

 
 10629 

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

 
 10611 
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Yozgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10662 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10591 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İPTAL İLANI 
Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden: 
11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazate’de yayımlanan Hastanemiz bünyesinde 

bulunan -1.Kat  254 m ²(İkiYüzElliDört) Kapalı Alan , 21 m² (YirmiBir) Açık toplam 275 m² 
(İkiYüzYetmişBeş)  Kullanım Alanına Sahip, Kantin Yerinin Kiraya Verilmesi  işi için 2886 Devlet 
İhale Kanunu 45. Madde Açık Teklif Usulü ile 21.12.2020 tarihinde saat:10:30’da yapılacak olan 
ihale iptal edilmiştir. İlgililerin bilgisine duyurulur. 

 10759/1-1 
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GAYRİMENKUL KARŞILIĞI TRAMPA İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen vakıf taşınmazın ihale şartnamesinde belirtilen şartlar 

gereği 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 12.maddesi, 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı ile 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine çıkarılmıştır. 

İLİ : İstanbul 

İLÇESİ : Üsküdar 

MAHALLESİ : Kısıklı 

ADA NO : 785 

PARSEL NO : 82 

YÜZÖLÇÜMÜ : 1645,00 m2 

HİSSESİ : TAM 

İHALE USULÜ : Vakıflar Meclisinin 07.09.2020 tarih ve 282/273 sayılı 

kararında belirtilen hususlar çerçevesinde, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun ilgili maddeleri gereği “KAPALI TEKLİF” 

usulü. 

MUHAMMEN BEDELİ : 18.950.000,00 TL 

  (On sekiz milyon dokuz yüz elli bin lira) 

  Bu bedel vakıf taşınmazın alım-satım rayiç bedelidir. 

GEÇİCİ TEMİNAT (%3) : 568.500,00 TL 

  (Beş yüz altmış sekiz bin beş yüz lira) 

İHALE İLANLARI : İlanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17. maddesindeki 

esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

İŞİN KONUSU : Yukarıdaki özellikleri belirtilen taşınmazın, Vakıflar 

Meclisinin 07.09.2020 tarih ve 282/273 sayılı kararında 

belirtilen şartlarda, gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine 

çıkartılması işidir. 

İHALE KOMİSYONU : İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Komisyonu 

ŞARTNAMENİN 

TEMİNİ : İhale Şartnamesi Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İdare binası ve 

İnternet adresinden temin edilebilir. 

İHALE GÜNÜ : 30.12.2020 Çarşamba 

İHALE SAATİ : 10:30 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 07.09.2020 

tarih ve 282/273 sayılı kararına istinaden, trampaya teklif edilecek taşınmaz için; 

1-) Vakıf taşınmaza eşdeğer ve İstanbul ili sınırları içerinde olması, 

2-) Trampa teklifinde sunulan taşınmazın imar parseli olması, 
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3-) Vakıf taşınmazının, Belediyelerin cadde sokak için belirlediği 2020 yılı emlak vergi 

değerinin %20 fazlasıyla hesap edilerek 18.950.000,00 TL bedelden az olmamak üzere, trampa 

ihalesinde İdaremize teklif edilecek gayrimenkullerin de aynı kriter (2020 yılı emlak vergi 

değerinin yüzde %20 fazlasıyla hesap edilerek) esas alınarak hesaplanması; 

4-) Katılımcı tarafından trampa teklifine sunulan parselin tapu kütüğü, şerhler ve beyanlar 

hanesinde tasarrufu kısıtlayıcı durumun bulunmaması, 

5-) Trampa teklifinde sunulan parselin ilgili belediyesinde yol, kanal, emlak vergisi vb. harç 

ve borcunun bulunmaması, 

6-) Trampa teklifinde önerilecek taşınmazın tapuda katılımcı mülkiyetinde olması, veya 

malikin noterden alınan muvafakatının olması, 

7-) Trampaya önerilen taşınmazın ilgili Kadastro Müdürlüğü nezdinde hazırlanmış 

aplikasyon krokisinde sınırlarında işgalin bulunmadığı açıkça belirtilmesi, İdareye ait taşınmazın 

işgal altında olması durumunda, İdare fuzuli şagili taşınmaz maldan tahliye için hiçbir 

sorumluluğunun bulunmaması, 

8-) Trampaya önerilen taşınmazlar için hazırlanacak imar durumu, aplikasyon krokisi, tapu 

kaydı, emlak vergisi beyannamesi vb. belgeler ihale tarihinden itibaren geriye dönük son (2) ay 

içerisinde hazırlanmış olması, 

9-) İhale uhdesinde kalan katılımcıya yapılan tebligat 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

32. maddesi gereğince bu yazının postaya verildiği tarihi takip eden 7. günün, kararın ihalesi 

üzerinden kalana tebliği tarihi olacağından, aynı kanunun 57.maddesine göre bu tarihi takip eden 

15 gün içerinde (toplam 21 gün) Vakıflar Genel Müdürlüğü- İstanbul 2. Bölge Müdürlüğüne 

müracaat ederek trampaya yönelik işlemlerin başlatılması, yükümlülüklerini belirtilen süre 

içerisinde yerine getirmeyen katılımcı hakkında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın geçici teminatın irat kaydedilmesi, 

Şartlarıyla, bahse konu vakıf taşınmaza karşılık 2886 sayılı Devlet İhalesi Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine çıkılması; 

1- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü’nün 

Selamiali Mah. Cumhuriyet Cad. No:10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan hizmet binasında 

toplanacak olan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

2- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 

Selamiali Mah. Cumhuriyet Cad. No:10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 

2.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilirler. 
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İstekliler ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesine uygun olarak hazırlayacakları 

tekliflerini 29/12/2020 günü saat 16.00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Selamiali Mah. 

Cumhuriyet Cad. No:10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge 

Müdürlüğüne imza karşılığında aşağıda istenen evraklar kapalı bir zarf içerisinde İstekli tarafından 

imzalı/kaşelenmiş olarak İdare’ye teslim edilecek olup, ayrıca hazırlanacak iç zarfa teklif mektubu 

ve ekleri konulacaktır. 

3- Hazırlanacak belgeler: 

a-) Gerçek kişiler için Kanuni İkametgah belgesi 

b-) Tüzel Kişiler için Kanunen kayıtlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış sicil kaydı. 

c-) Teklifi veren katılımcının; 

1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyanname, veya aslının 

İdarece Görülmüş sureti. 

2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişi ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya aslının İdarece 

Görülmüş sureti. 

3-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, firma veya ortak girişim adına katılan kişinin ihaleye 

katılımına ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının 

İdarece Görülmüş sureti. 

4-) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın tüzel kişiliğine ait ayrı ayrı düzenlenmiş 

yukarıdaki belirtilen belgeler ile noter tasdikli ortaklık beyannamesi veya aslının İdarece Görülmüş 

sureti. 

d-) Trampa konusu işin adına alınmış 568.500,00 TL. (Beş yüz altmış sekiz bin beş yüz 

lira) tutarında geçici banka teminat mektubu veya İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğünün Türkiye 

Vakıflar Bankası- Fıstıkağacı Şb. nezdindeki TR 480001500158007309655820 nolu hesabına 

yatırılması ve yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu. 

e-) Teklif konusu gayrimenkullerin tapu fotokopisi, aplikasyon krokisi, imar durumu, 

emlak vergisi beyannamesi. 

4- Vakıflar Genel Müdürlüğü trampa yapıp yapmamakta veya ihalenin her aşamasında 

ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

5- Resim, Harç, Vergi, gazete ilan bedeli ve masraflar katılımcıya aittir. 

6- İhale ilan bedeli ve diğer masraflar alıcıya aittir. 

7- İhaleye giren katılımcılar vakıf taşınmazı görerek girmiş sayılır. 

8- Anlaşmazlık halinde taşınmazın bulunduğu İstanbul Anadolu Adli ve İdari Mahkemeleri ile 

İcra Müdürlükleri yetkilidir. 10718/1-1 
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NOTA YAZIMLARININ ÇEVİRİSİ, YAYINCILIK VE İNGİLİZCE  

EDİTİNG 3 KALEM HİZMET ALIM İHALELERİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan hizmet alımı ihalesi 

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 20. maddesi (f) 

bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 

2 - İhale Konusu malın: 

 

 a) Niteliği,türü Miktarı Birimi 
İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1-) 

Etem Ruhi Üngör Arşiv ve Kütüphane 

Farklı Nota Yazımlarının Çevirisi için 

2021 Yılı Hizmet alımı 

İhale kayıt no:2020/712798 

12 Ay 28/12/2020 13:00 

2-) 
2021 Yılı Akademik Yayıncılık Hizmeti 

İhale kayıt no:2020/712597 
3 Ay 28/12/2020 13:30 

3-) 
2021 Yılı İngilizce Editing Hizmeti Alımı 

İhale kayıt no:712679 
200,000 Kelime 28/12/2020 14:00 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 

b-c-1) İ.Ü. Devlet Konservatuvarı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 12 ay, 31.12.2021 

tarihine kadar teslim edilecektir. 

b-c-2) İ.Ü Edebiyat Fakültesi sözleşmenin imzalanması müteakip 3 ay, 31.03.2021 tarihine 

kadar teslim edilecektir. 

b-c-3) İ.Ü Edebiyat Fakültesi sözleşmenin imzalanması müteakip 3 ay 31.03.2021 tarihine 

kadar teslim edilecektir. 

3- İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü 

Beyazıt/İSTANBUL 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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 
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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, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 -İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli 

lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 

Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 

TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında 

İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı 

ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampus Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 10705/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10750/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10751/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10752/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10753/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10767/1-1 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemiz bünyesinde münhal bulunan öğretim elemanı kadrolarına alım yapılması 
amacıyla 20.11.2020 tarihli ve 31310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilanımız içerisinde 
bulunan; Muallim Rıfat Eğitim Fakültesine (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı) 1 (bir) adet araştırma görevlisi alım ilanı iptal edilmiştir. 

İlanen duyurulur. 10782/1-1 
—— • —— 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

03.12.2020 tarihli ve 31323 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
aşağıdaki öğretim üyesi ilanımız iptal edilmiştir. 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 
UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Profesör 1  

 10739/1-1 
—— • —— 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemizin 02.11.2020 tarih ve 31292 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Öğretim 
Elemanı alımı kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen Doktor Öğretim Üyesi ile ilgili kadro, ilanın 
15. maddesi (İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.) uyarınca ilanın ve 
bu ilan sonucunda yapılan işlemlerin iptaline karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM /BİLİM 
DALI/ PROGRAM 

UNVANI 
ALINACAK 
KİŞİ SAYISI 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Hizmetler 

ve 
Teknikler 

Tıbbi 
Dokümantasyon ve 

Sekreterlik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İşletme alanında doktora 
yapmış olmak, 
Yükseköğretim 

kurumlarında en az 5 (beş) 
yıl tecrübesi olmak. 

 10785/1-1 
—— • —— 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

15 Aralık 2020 tarih ve 31335 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Üyesi Alımı ilanımızda İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman 
Anabilim Dalı Profesör kadrosu ile ilgili ilan metni aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. 

İlan olunur. 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/ANASANAT 
DALI/PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

İşletme 
Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe ve 
Finansman 

Profesör 1 

Muhasebe alanında Doçent unvanına sahip 
olmak, Hile denetimi, iç denetim, iç kontrol 
sistemi konularında kitap ve makaleleri olmak, 
bağımsız denetim, iç denetim konularında 
doktora, yüksek lisans, lisans düzeyinde ders 
vermiş olmak. 

 10768/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 
HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

28.08.2020 tarihinde Er-Ah Havacılık Ticaret Ltd. Şti.’ne ait, TC-SSD tescil işaretli Cessna 
172 R tipi hava aracı Denizli Çardak Havalimanı’ndan VFR seyrüsefer yalnız uçuş için kalkmış, 
eğitim uçuşunun bitimine müteakip 05 pistine iniş aşamasında öğrenci pilotun hava aracı 
hakimiyetini kaybetmesi neticesinde soldan pist dışına çıkması ile sonuçlanan hava aracı ciddi olayı 
meydana gelmiştir. 

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve 
İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 

 10579/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 01.12.2020 Karar No: 7495 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ ve 
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86, 06530 
  Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 17.11.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Sahaya ilave 
• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
• TADİLDEN SONRAKİ 
YÜZÖLÇÜMÜ : 15.231 hektar 
• PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO/K/L44-c3-2 
İŞLETME SAHASININ SINIRLARI: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu 14.402 hektarlık ARİ/TPO/K/L44-c3-2 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 829 
hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur. 

İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-50/6 derecelik): 

KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

a 38º07’30’’00’’’ 40º30’00’’00’’’ 

b 38º00’00’’00’’’ 40º30’00’’00’’’ 

c 38º00’00’’00’’’ 40º22’30’’00’’’ 

d 38º07’30’’00’’’ 40º22’30’’00’’’ 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahaya ilave suretiyle işletme sahasının tadili 

hakkındaki evrakı incelenerek; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 
ARİ/TPO/K/L44-c3-2 pafta no’lu petrol işletme ruhsatına, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11 
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 829 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir. 

 10645/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 

ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI 

BÖLÜM/PROGRAM 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

Ameliyathane 

Hizmetleri 
2 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, sağlık alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek 

koşuluyla ameliyathane hizmetlerinde en az 2 yıl deneyim 

sahibi olmak. 

 2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik Bölümü 

lisans mezunu olup Hemşirelik Anabilim Dalında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

 2 

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans mezunu 

olmak ve Biyoteknoloji Anabilim dalında Yüksek Lisans 

yapmış olmak. 

Diyaliz 2 

Hemşirelik veya Ebelik lisans mezunu olup Hastane veya 

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

 2 

Hemşirelik veya Ebelik lisans mezunu olup Hastane veya 

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Elektronörofizyoloji 2 

Nöroloji uzmanı olmak veya Biyofizik uzmanı olmak 

veya Elektrik- Elektronik Mühendisliğinde tezli yüksek 

lisans yapmış olmak veya İleri nörolojik bilimler, Temel 

nörolojik bilimler veya Nöroanatomi alanında doktora 

yapmış olmak. 

 2 

Biyoloji veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans 

mezunu olup, sağlık alanında tezli yüksek lisans yapmış

olmak 

 2 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji 

bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. 

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak 

Radyoterapi 2 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji veya Radyoterapi 

alanında uzmanlığını almış olmak veya Radyoterapi Fiziği 

alanında yüksek lisans yapmış olmak. 
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 2 
Fizik bölümü lisans mezunu olup, Sağlık alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 
2 

Fizik bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Fiziği veya 

Radyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 2 

Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak veya Fizik 

veya Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin birinden 

tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. 

gündür. 

 

Başvuru Başlangıç 

Tarihi 
19.12.2020 Sınav Giriş Tarihi 18.01.2021 

Son Başvuru Tarihi 02.01.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 25.01.2021 

Ön Değerlendirme 

Açıklama Tarihi 

11.01.2021 Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Sitesi 

www.avrasyauniversitesi.com

Başvuru Şekli 
Şahsen veya Posta İle (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden 

kurumumuz sorumlu değildir.) 

 

A.GENEL ŞARTLAR:  

1. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden 

yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 

ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 

dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük 

olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük 

not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun 

olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır. 

5. İlgili yönetmeliğin 6/4.maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan 

şartı 80 puandır. 

B. ÖZEL ŞARTLAR: 

1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya 

sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen 

araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 
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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER  

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu 

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

3. Özgeçmiş 

4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.) 

5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve 

öğrenci belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6. Lisans Transkripti (onaylı) 

7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 

8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 

10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak) 

11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 

ÖNEMLİ NOTLAR : 

1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. 

2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasyauniversitesi.com) 

yayımlanacaktır. İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak 

onaylanması gerekmektedir. 

4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı 

beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.  

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

8. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci 

belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 

kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 

kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 

öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

 10738/1-1 
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Çankırı İli Yaylakent Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Yaylakent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak istihdam edilmek üzere;"Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 

Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 

memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Tahsildar GİH 9 1 

* Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin “Maliye” 

bölümünden mezun olmak. 

* En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın P3 60 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması 

gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 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, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; 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, 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020-KPSSP3 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS 

puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak, 

c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
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3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Sınava girmek isteyen adaylar, www.yaylakent.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin 

edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik 

edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir), 

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

h) Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 26.01.2021 - 28.01.2021 tarihleri arasında 

saat 10:00 -16:00’a kadar Belediyemize müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 

• Elektronik ortamda, Belediyemiz www.yaylakent.bel.tr resmi internet adresine, 

• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Yaylakent Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 

Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi No: 92 Yaylakent-Orta/ÇANKIRI adresine göndererek 

başvuru yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 

a) Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek 

suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.yaylakent.bel.tr resmi internet 

sayfasından ilan edilecektir. 

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav yeri ve zamanı 03/02/2021'de 

Belediyemiz www.yaylakent.bel.tr resmi internet adresinden ve Belediye ilan panosundan ilan 

edilecektir. 

d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" adayların adreslerine 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
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e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Yaylakent Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır. 

g) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Yaylakent Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 08/02/2021 saat 09:30'da sözlü 

sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 

konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 

şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 

sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya 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 adresinden 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 sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi 

durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir 

hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da 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. 10578/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

AVUKATLIK GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI İLANI 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda 

görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam (17) adet avukat kadrosuna 11 Ekim 2013 tarihli 

ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve 

Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile avukat 

alınacaktır.  

 

MERKEZ 

TEŞKİLATI 

UNVANI SINIFI DERECESİ ADET 

Avukat AH 8 3 

 

TAŞRA 

TEŞKİLATI 

İL UNVANI SINIFI DERECESİ ADET 

Bursa Avukat AH 8 1 

Çanakkale Avukat AH 8 1 

Çankırı Avukat AH 8 1 

Edirne Avukat AH 7 1 

Gaziantep Avukat AH 7 1 

Hatay Avukat AH 8 1 

İstanbul Avukat AH 6 2 

Kocaeli Avukat AH 8 1 

Samsun Avukat AH 7 1 

Sivas Avukat AH 7 1 

Şanlıurfa Avukat AH 8 1 

Van Avukat AH 6, 8 2 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 

yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme 

Sınavının KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak 

sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ayrı ayrı merkez ve il bazında ilan edilen 

boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar 

da sınava çağrılırlar), 

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

B) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ  

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 21-30 Aralık 2020 

Başvurular, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden temin edilecek 

başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla Genel 

Müdürlüğün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresine yapılacaktır. 

Başvuruda istenilen belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine 

kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 
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alınmayacaktır. Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara 

haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet adresinde ilan 

edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili tercih edebilecektir. Birden fazla 

tercih yapan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; ayrı ayrı merkez 

ve il bazında kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, tercih ettikleri merkez 

teşkilatı veya il dikkate alınarak (KPSSP3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) 

katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak 

kazanacaktır. 

C) SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet 

adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:  

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet barkodlu 

mezun belgesi oluşturularak alınabilir.)  

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,  

c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

ç) Özgeçmiş,  

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği, 

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. 

Ç) SÖZLÜ SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözlü sınav, 01-05 Şubat 2021 tarihlerinde, Genel Müdürlüğümüzün Çamlıca Mahallesi 

122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.  

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.  

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında T.C. Kimlik No yazılı 

güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurması zorunludur. Aksi halde 

adaylar sınava alınmayacaklardır.  

Sözlü sınavda, başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak merkez ve her il 

için ayrı ayrı nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği 

durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından 

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul 

Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul 

Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri 

(On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  
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yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu 

tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı 

sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

D) SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE DİĞER HUSUSLAR 

Sınav sonuçları, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav 

duyurusunda merkez ve iller itibariyle belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Genel Müdürlük internet adresinden 

ilan edilmek suretiyle duyurulur.  

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 

altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen 

adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. 

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

sahte belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

E) ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER VE ATANMA 

Avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan 

aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf. 

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair 

yazılı beyanı. 

d) Mal bildirimi. 

e) Kamu etik sözleşmesi. 

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, merkez ve iller itibariyle ilan edilen boş kadro 

sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği 

veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp 

herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre atama 

yapılabilir. 

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr 

internet adresinden yapılacaktır. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:  

Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4  

Yenimahalle /ANKARA 

Tlf: 0 312 422 08 27-29 

 10717/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine

İlişkin Yönetmelik 
–– Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
–– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2020/62 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

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.


