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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÖLLER YÖRESİ ARKEOLOJİ 

ARAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yö-

resi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GAM):  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji

Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
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d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer

alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Üniversite” olarak değiştirilmiştir.   
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meh-

met Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Üniversite” olarak değiştirilmiştir.    
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştiril-
miştir.  

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KOZMETİK UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2016 tarihli ve 29740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bur-
dur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KOZAM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik Uygulama

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/4/2013 28628
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM, HAYVANCILIK VE

GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve
Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştiril-
miştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hay-

vancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birimleri:  Küçükbaş yetiştiricilik, büyükbaş

yetiştiricilik, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, atçılık, arı yetiştiriciliği, süt işleme, et işleme, bitkisel
üretim ve su ürünlerini,

ç) Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birim sorumlusu: Eğitim, araştırma ve üretim
birimleri sorumlusunu,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meh-

met Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiş-
tirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/6/2016 29740
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MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğ-

retimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite:  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meh-

met Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/9/2016 29826

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/8/2014 29084
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2020 tarihli ve 31271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Sanat eseri raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırla-
yabilecekleri çalışmayı ve yazılı raporu,

n) Seminer: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders döneminde bir veya bir-
kaç konunun derinlemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü su-
num yapılarak uygulanan bir dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(9) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-

navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğ-
retim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozuklu-

ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamam-
lanır. Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya
salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla
iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin veya danışmanın talebi, danışman ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı
onayı ile enstitü yönetim kurulu kararı sonucunda danışman değişikliği yapılabilir. Danışman
değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışman, başka bir yükseköğretim kurumuna atandığı veya emekliye ayrıldığı du-
rumlarda başlamış olduğu danışmanlıklarına, enstitü yönetim kurulu kararıyla süreç tamamla-
nıncaya kadar devam edebilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiş-
tirmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunula-
bilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
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(4) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”

“(6) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini danışmanına teslim eder.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin
nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için
gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını,
üç adet tez yayımlama izin formunu ve bir adet CD veya USB bellek ortamında elektronik
kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayımlama ve izin formunda belirtilen tez referans
numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli
yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin veya danışmanın talebi, danışman ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı
onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bitirme projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte
bir adet bitirme projesini ve/veya raporuyla bir adet CD veya USB bellek ortamında elektronik
kopyasını enstitüye (Pdf ve Word formatında) teslim eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tezli programlara geçmek için öğrencinin tezsiz programda bir yarıyıl öğrenim
görmesi, tüm derslerinden başarılı olması ve 4,00 üzerinden en az 2,60 GANO sağlaması ge-
rekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması gereklidir. Bu taban puanlar enstitü kurulu
teklifi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.
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(5) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında eğitimin yapıldığı dilde
YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından 80 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu aranır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama
süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama
süresi on dört yarıyıldır. Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir
dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha ol-
mak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayıl-
maz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin veya danışmanın talebi, danışman ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı
onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ra-
porunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopya-
sını, üç adet tez yayımlama izin formunu ve bir adet CD veya USB bellek ortamında elektronik
kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayımlama ve izin formunda belirtilen tez referans
numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha uza-
tılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-

navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğ-
retim dili Türkçe olan sanatta yeterlik programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet
üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylar-
da,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozuk-
luğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin veya danışmanın talebi, danışman ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı
onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Savunmada başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yazmış ise tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, üç adet tez
yayımlama izin formunu ve bir adet CD veya USB bellek ortamında elektronik kopyasını (Pdf
ve Word formatında, tez yayımlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile
kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Tez
dışındaki çalışmalar için hazırlanan rapor aynı şekilde enstitüye teslim edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Programların her bir yarıyılında 30 AKTS kredilik ders yer alır. Öğrenciler, bir ya-
rıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta ye-
terlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının ve Üniversitenin ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile Üniversi-
tedeki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda
doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.”

“(4) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ta-
rafından yürütülür.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda
bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci yatay
geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunda
bulunacak lisansüstü öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki genel ağırlıklı not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 2,60 olması gerekir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 47 –  (1) Yabancı öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ya-

pılır.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“(5) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-

larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve
doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile ya-
pılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü prog-
ramlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(7) Eğitim ve öğretim yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı
silinen veya mezun olan öğrencilerin öğrenim ücreti iade edilmez.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda yer alan harf notlarından biri
yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

Harf Yüzlük Sistem Dörtlük Sistem 
Başarı Derecesi Notu Karşılığı Karşılığı

Pekiyi AA 90 - 100 4,00
İyi - Pekiyi BA 85 - 89 3,50

İyi BB 80 - 84 3,00
Orta - İyi CB 70 - 79 2,50

Orta CC 60 - 69 2,00
Başarısız FF 0 - 59 0,00

Devamsızlık Nedeniyle Başarısız NA - -
Muaf M - -

Transfer T - -
Yeterli / Başarılı S - -

Yetersiz / Başarısız F - -
Eksik / Tamamlanmamış I - -
(4) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler için en düşük başarı notu CB’dir.

Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CC, doktora/sa-
natta yeterlik programları için CB’dir.”

“(8) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başa-
rısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere
bütünleme sınavına girme hakkı verilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“(1) Lisansüstü öğrencilere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi,
enstitü yönetim kurulu onayı ile tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl, tezli yüksek
lisans programlarında en çok iki yarıyıl, doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt don-
durma hakkı verilebilir.”

“h) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek diğer mazeretler.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 
“(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü progra-

ma kayıtlı olan öğrenciler hakkında 46 ncı maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.”
MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2020 31271
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP VE 

İMMÜNOTERAPİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişiselleştiril-

miş Tıp ve İmmünoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Tıp

ve İmmünoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Tıp ve İmmünoterapi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Sağlık Bilimleri 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) Kişiselleştirilmiş tıp ve immünoterapi alanında ileri seviyede bir araştırma altyapısı

kurmak.
b) Farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi ile yeni araştırmalar yapmak ve teknolojiler

geliştirmek.
c) Üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının yükseköğrenim düzeyinde ihtiyacı olan uzman

araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
ç) Farklı disiplin ve anabilim dallarında görev yapan akademisyenlerle ortak projeler

geliştirmek. 
d) Üniversite bünyesinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde başta

onkolojik tedavi gerektiren hastalar olmak üzere tedavi modalitelerine katkı sağlamak.
e) İlgili mevzuat çerçevesinde aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araş-

tırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda iş birliğini oluşturmak.
f) Merkez imkânlarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bilimsel-tekno-

lojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek, yetiştirmek, ya-
pılan araştırmaları teşvik etmek ve önerilerde bulunmak.
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g) İlgili mevzuat çerçevesinde daha geniş bir araştırmacı kitlesine hizmet vermek üzere
farklı kampüs veya araştırma hastanelerinde merkeze bağlı alt birimler açarak yurt içi ve yurt
dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara alanında ücretli veya ücretsiz Ar-Ge,
eğitim, test, analiz ve danışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kişiselleştirilmiş tıp ve immünoterapi ile ilgili yeni uygulamaları incelemek, araştırma-

ları planlanmak, teşvik etmek ve desteklemek, konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek.
b) İlgili mevzuat çerçevesinde, kişiselleştirilmiş tedavi ve takip protokollerinin gelişti-

rilmesi için uygun gen panellerinin belirlenip yeni nesil sekanslama yöntemleriyle hastalıkla-
rının gen profillerini belirlenmek.

c) Kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri için likit biyopsi çalışmalarını geliştirmek.
ç) Üniversite bünyesinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde başta

kanser hastaları olmak üzere hastalıkların tedavi sürecine katkı sunmak. 
d) Üniversite bünyesinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin kişisel-

leştirilmiş tıp ile ilgili başta onkoloji, immünoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji olmak üzere
ilgili bilim dalları ile hastalıkların tedavi sürecine dair toplantılar yapmak.

e) Kişiselleştirilmiş tıp ve immünoterapi konularında, eğitim faaliyetleri yürütmek,
koordinasyon ve araştırmalar yapmak.

f) İlgili mevzauat çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre kişiselleş-
tirilmiş tıp ve immünoterapi konularında danışmanlık hizmeti vermek.

g) İmmünoterapideki yeni teknolojik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.
ğ) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının yurt dışındaki ve yurt içindeki dergilerde

yayımlanmasını sağlamak, süreli ve süresiz yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek.
h) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkez ile aynı konularda faaliyet gösteren yurt içindeki

ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

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; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün ken-
dilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının
da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından
birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi ve bağlı alt birimleri yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkezin ve bağlı alt birimlerin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve ben-

zeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.
c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esas-

ları, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.
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ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık
etmek, toplantı ve gündemini oluşturmak, alınan kararları uygulamak.

d) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
e) Merkezin idari işlerini ve çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
f) Merkeze bağlı yeni alt birimlerin açılmasını teklif etmek ve yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı öğretim elemanı ile birlikte toplam

yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

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

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
e) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetlerle ilgili

tavsiye kararları almak.
f) Merkezce yürütülen faaliyetlerin, hizmetlerin, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış

şekillerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını denetlemek ve tavsiye kararları almak.
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma raporunu hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzman-
lar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

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

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve ve-

rimliliğini arttırmak üzere Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla ça-
lışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri,
Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eği-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Özel gereksinimli birey: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açı-

sından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireyleri,
d) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
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a) Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sunmak, özel eğitim alanı
ile ilgili araştırma ve yayınlar yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları,
bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
içinde, özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uygulamalar ve araş-
tırmalar gerçekleştirmek.

c) Özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini
artırmak.

ç) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her türlü bilimsel
etkinliği gerçekleştirmek.

d)  İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğ-
rencileriyle çalışan resmî ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak bu kurumlarda çalışan
eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek.

e) Özel gereksinimli bireylere yönelik politikaların oluşturulmasında katkıda bulunmak.
f) Özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Özel gereksinimli bireyler konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin

eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılım sağlamak.
b) Toplumun tüm kesimlerindeki özel gereksinimli bireylere yönelik araştırmalar ve

uygulamalar yapmak, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri
tabanı oluşturmak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında resmî kurumlar ve sivil toplum ku-
ruluşlarına bilimsel iş birliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında farklı disiplinlerden özel gereksinimli bireyler
konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya
uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

ç) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı
kongre, panel, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

d) Birimler arası iş birliği yaparak özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularıyla
ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirme konusunda topluma eğitim hizmetleri vermek.

e) Yetersizliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, özel
gereksinimli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak
ve özel gereksinimli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı
çalışmalar yapmak.

f) Özel gereksinimli bireylerin topluma katılımını sağlamak, özel gereksinimli bireylerin
istihdamına yönelik araştırma ve projeleri gerçekleştirmek, konuyla ilgili önerileri resmî ve
özel kurum ve kuruluşlara bildirmek, özel gereksinimli bireylerin istihdamını teşvik edici ça-
lışma ve faaliyetlere katkıda bulunmak.

g) Özel gereksinimi oluşturan sebepleri tespit edip, gerekli tedbirleri alarak bunların
ortadan kaldırılmasına çalışmak, bu yönde bilimsel uygulama ve araştırmalarla literatüre katkı
sağlamak.

ğ) Özel gereksinimli bireye sahip ailelere ve sosyal çevrelerine yönlendirici, bilgilen-
dirici ve eğitici hizmetleri sunmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel veya eğitsel toplantılar düzenlemek,
karşılıklı uzman değişimi ve eğitimi konularında gerekli çalışmaları yapmak, projeler geliştir-
mek ve uygulamaya koymak.

ı) Özel gereksinimli bireylerin hayatını zorlaştıran fiziki şartların iyileştirilmesi için ge-
rekli araştırmaları yapmak ve bu konuyla ilgili olarak yetkili mercilere önerilerde bulunmak.

i) Özel gereksinimli bireylerin sorunlarına çözüm getiren her türlü teknolojik gelişmeyi
takip etmek ve geliştirmek.

j) Özel eğitim alanı ile ilgili öğretim teknolojileri ve materyalleri geliştirmek.
k) Merkezin amaçlarına uygun Rektörlükçe verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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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; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni bir
Müdür görevlendirilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok
iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdü-
rün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür
yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının
da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek. 
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim Ku-

rulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.
g) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma birimlerinin kurulmasını
Yönetim Kuruluna önermek.

ğ) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Merkez Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

h) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-
sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğre-

tim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



b) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit et-
mek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

d) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değer-
lendirip karara bağlamak.

e) Müdürün önerisiyle Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma birimlerini
kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-
lamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya istekleri hâ-

linde dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların
temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur. Müdür,
Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin yıllık faaliyet raporu, çalışma programı,
eğitim faaliyetleri ve bir sonraki yıla ait çalışma programı ile ilgili Yönetim Kuruluna görüş
bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanına giren konularda hizmet ve eğitim kalitesini,

verimliliğini artırmak amacıyla çalışma birimleri kurulabilir. Çalışma biriminde görevli olanlar,
Müdüre karşı sorumludurlar. Çalışma birimlerinin görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ

YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük
yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edi-
len gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının
3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu madde-
sinin on sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alacak: 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer

kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre
gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,

b) Gümrüklenmiş değer: İthal eşyası için eşyanın Uluslararası Kıymet Sözleşmesine
göre belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti
ile gümrük vergileri toplamını,

c) Kanun: 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu,

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014
tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016
tarihinden itibaren aylık % 0,35 oranını,

ifade eder.
(2) Bu Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2021 yılı Haziran ayı için uygu-

lanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, %0,35 oranı esas alınır.
Kesinleşmiş alacaklar
MADDE 4 – (1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan

ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 9/6/2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) ke-
sinleşen;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan güm-
rük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 9/6/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması
hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
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Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 9/6/2021 tarihinden önce
ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve
4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük
vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının
%50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan
%50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u
ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i amme alacakları yerine 9/6/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla
cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki vergi aslının tamamının; Kanuna göre ya-

pılandırılarak ödenmesi veya  9/6/2021 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda vergi aslına
bağlı olarak kesilen idari para cezalarının, 9/6/2021 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup olmadığına
bakılmaksızın, tahsilinden vazgeçilir. 

(3) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında
birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır.

(4) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 9/6/2021 tarihi itibarıyla yargı kararı ile
kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükellef-
lerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu
madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat ya-
pılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda ya-
pılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde
değişiklik yapılmaz.

(5) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların
yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları
şarttır.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları
MADDE 5 – (1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan

ve 9/6/2021 tarihi itibarıyla;
a) İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geç-

memiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; gümrük vergilerinin % 50’si ile
b) Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 9/6/2021 tarihine kadar

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin ka-

lan % 50’si ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen idari para ce-
zalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 9/6/2021 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş
ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar
hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.
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İtiraz/İstinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar
MADDE 6 – (1) 9/6/2021 tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geç-

memiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi
geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuk-
larda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 9/6/2021 tarihi itibarıyla tahak-
kukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.

(2) 9/6/2021 tarihinden önce verilmiş en son kararın;
a) Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin

%10’u ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 9/6/2021 tarihine kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan  %90’ının faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen gümrük vergi-
lerinin tamamı, terkin edilen gümrük vergilerinin %10’u ile bu tutarlara ilişkin faiz, gecikme
faizi ve gecikme zammı yerine 9/6/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alı-
narak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, ter-
kin edilen gümrük vergilerinin kalan %90’ı, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak as-
lına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir. Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde 5 inci
madde hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan kısım için bu
fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için 5 inci madde hükmü uygulanır.

Kesinleşmemiş idari para cezaları
MADDE 7 – (1) 9/6/2021 tarihi itibarıyla sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari

para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde;
a) Asla bağlı cezaların, gümrük vergilerinin 9/6/2021 tarihinden önce ödenmiş olması

veya 4 üncü maddeye ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla ta-
mamının, 

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından
5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %25’inin, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının;
(a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %10’unun, (b) bendinde belirtilen safhada
bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

c) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına
ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, kısmen onama
kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar
olması halinde tasdik edilen cezanın %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun, bozulan kıs-
mın %25’inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

ç) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile
ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %15’inin, 6 ncı maddenin
ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %5’inin, (b) bendinde be-
lirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %30’unun, terkin edilen cezanın
%5’inin, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %15’inin, kısmen onama
kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar
olması hâlinde tasdik edilen cezanın %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, bozulan kısmın
%15’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

tahsilinden vazgeçilir.
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(2) 9/6/2021 tarihi itibarıyla idari itiraz süresi henüz geçmemiş veya idari itiraz merci-
lerine intikal ettirilmiş veya dava açma süresi henüz geçmemiş sadece gümrük yükümlülüğüyle
ilgili idari para cezalarına ilişkin;

a) Asla bağlı cezaların, gümrük vergilerinin 9/6/2021 tarihinden önce ödenmiş olması
veya 4 üncü maddeye ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla ta-
mamının,

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarının
%25’inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezalarının
%15’inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

tahsilinden vazgeçilir.
İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler
MADDE 8 – (1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan

ve 9/6/2021 tarihinden önce;
a) Başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan 4458 sayılı Kanun kapsamında yapılan

gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasın-
dan sonra tahakkuk eden;

1) Vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine 9/6/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra kararın tebliği üze-
rine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tama-
mının, 

2) Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin, 
3) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarda cezanın %15’inin

ve varsa gümrük vergileri aslının %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine 9/6/2021 tarihine
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ka-
rarın tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme
faizinin tamamının, 

kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk
taksitin tebliği izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte
ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın
%75’inin, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin, gümrük
vergilerine 9/6/2021 tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların
tamamının tahsilinden vazgeçilir. Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen süre içinde tebliğ edilen kararlar için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
üçüncü cümlesi uygulanır.

b) Tamamlandığı hâlde, 9/6/2021 tarihinde ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine
intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan
tahakkuk üzerine (a) bendinde belirtilen şekilde belirlenen tutarın, aynı bentte belirtilen süre
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için incelemeye başlama
tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı Onay tarihi, Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemeler için görev-
lendirme tarihi esas alınır.

(3) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler
ile diğer incelemelerden 9/6/2021 tarihinden önce tamamlananlar için birinci fıkranın (a) bendi
uygulanır.
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(4) Birinci fıkranın (b) bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için rapor tarihinin
9/6/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olması gerekmektedir. 

Kendiliğinden yapılan beyanlar 
MADDE 9 – (1) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili

gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitin-
den önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak
faiz yerine 9/6/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para
cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra, gümrük vergi alacağının söz konusu ol-
duğu gümrüklenmiş değere bağlı idari para cezalarını da kapsar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki aykırılıkların gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın
gümrüklenmiş değere bağlı olanlar dâhil sadece idari para cezası gerektirmesi ve bunların güm-
rük idaresinin tespitinden önce Kanunda belirtilen şekilde başvurulmak suretiyle kendiliğinden
bildirilmesi durumunda, söz konusu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi-
nin üçüncü fıkrası ve 235 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri dikkate alınmaz.

Çeşitli hükümler
MADDE 10 – (1) 5 ila 7 nci maddelere göre ödenecek alacakların tespitinde esas alı-

nacak olan en son karar, tahakkuka ilişkin verilen ve 9/6/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.

(2) 9/6/2021 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana-
mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da 5 ila 7 nci madde hükmünden yararla-
nır.

(3) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanılması için bu maddeler kapsamına giren ala-
caklara karşı 9/6/2021 tarihinden sonra dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve
kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

(4) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak Kanunda
belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tahakkuka göre belirlenen alacaklar
başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, 9/6/2021 tarihinden önce verilmiş
olan en son yargı kararının, tahakkukun tasdikine ilişkin olması hâlinde bu karar üzerine ta-
hakkuk eden alacaklar takip edilir.

(5) 5 ila 9 uncu madde hükmünden yararlananlar, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326
sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.

(6) 8 ile 9 uncu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme
başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır. 

(7) Kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük mü-
dürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların
Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkün-
dür.

(8) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca
verilen idari para cezaları Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

Başvuru şekli ve süreler
MADDE 11 – (1) Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin hükümler

saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/8/2021 günü
mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-1’de belirtilen forma uygun olarak başvuruda
bulunmaları şarttır.

21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(2) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına giren alacakların
yapılandırılmasına ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine yapılır.

(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı
ayrı başvurulur.

(4) Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular
gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece
takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir.
Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

(5) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgele-
rinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bu-
lunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

(6) Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her
bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır. Ancak, aynı idarece takip edilen birden fazla para
cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yüküm-
lülüğe ilişkin detaylı bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) Yapılandırma başvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak

kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret
unvanı, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgileri içerir şekilde kayda alı-
nır.

(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular
gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan başvuru konusu alacakların tamamının
veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaşılması durumunda, başvuru
süresi içinde yapılmış sayılır ve başvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından başka gümrük
idarelerince takip edilen alacaklara ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu şe-
kilde alınan başvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra uyarınca kayda alınır.

(4) Diğer koşullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin
yetkisiz kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda başvuru doğrudan reddedil-
mez, borçluya 23 üncü maddeye uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin gön-
derilmesi için 31/8/2021 günü mesai bitimine kadar süre verilir. Bu sürenin sonunda dilekçenin
veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle red-
dedilir.

(5) Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru
kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre 19 uncu madde
de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırlanır.

(6) Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük idarele-
rine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine
gönderilir.

(7) Taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür-
lüklerince gerekli idari önlemler alınır.

(8) Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin kayıtlar Tahsilat Takip Programı
ve ilgili diğer programlar üzerinde güncellenir.

Ödeme süresi
MADDE 13 – (1) Kanunun ilgili maddelerindeki ödeme süresine ilişkin hükümler saklı

kalmak kaydıyla Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 30/9/2021 ta-
rihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâ-
linde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.
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(2) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde
süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Süresinde ödenmeyen taksitler
MADDE 14 – (1) Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve

tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süre-
sinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarla-
rının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın so-
nuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belir-
lenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla
Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde
ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir tak-
vim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı
uygulanır.

(2) Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına
(bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(3) Kanun kapsamına giren alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen öden-
memiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen ala-
cakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kap-
samında yapılır ve Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini
koruyarak kaldığı yerden devam eder.

Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti
MADDE 15 – (1) 9/6/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde öden-

memiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerine ilişkin olarak
ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

a) Vade tarihinden, 9/6/2021 tarihine kadar gecikme zammı yerine,
b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması hâlinde, bu faizin he-

saplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi

aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur.
(2) Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde

gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı
9/6/2021 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para
cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(3) 9/6/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergileri
üzerinden;

a) Vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı
yerine,

b) Gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı
oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır. Bu tutarın Kanunda
öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, ge-
cikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının ta-
mamının tahsilinden vazgeçilir.
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(4) Asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz
ve gecikme zamlarından, 9/6/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kısmen tahsil edilmesi du-
rumunda;

a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zam-
mı yerine,

b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alı-
narak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır.
(5) Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-

ÜFE tutarından fazla olması hâlinde herhangi bir tahsilat yapılmaz, kalan gecikme zammı/ge-
cikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme
zammı ve gecikme zammı oranında faizden red ve iade yapılmaz. Ödenmiş gecikme zammı/ge-
cikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması hâlinde ise, öde-
necek tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz
düşülmek suretiyle tespit edilir. Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen
süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tah-
silinden vazgeçilir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında tahsil
edilecek tutarın tespiti

MADDE 16 – (1) 9/6/2021 tarihi itibarıyla, gümrük yükümlülüğü doğmuş, idari itiraz
süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan veya 30/4/2021 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 9/6/2021 tarihi itibarıyla ilk derece yargı
mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergi-
lerine ilişkin tahakkuklarda alacak tutarı, gümrük vergilerinin % 50’si ile bu tutar esas alınarak
gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih ile 9/6/2021 tarihi arasında kalan süre için hesaplana-
cak Yİ-ÜFE tutarının toplanması ile bulunur.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak hesaplamalarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde,
9/6/2021 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.

(3)  9/6/2021 tarihi itibarıyla, ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da
istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya
karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda ödenecek
alacak asıllarının tespitinde, 9/6/2021 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki
tutar esas alınır.

(4)  9/6/2021 tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumunda,
alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen açıklamalara göre belirlenir.
9/6/2021 tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâlinde
ise, alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yapılan açıklamalar dikkate alı-
narak belirlenir.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması
MADDE 17 – (1) Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta
esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.

(2) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme
zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları kullanılır.
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(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alaca-
ğın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son
günlerine rastladığı hâllerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan
başlamak suretiyle hesaplanır.

(4) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile 1/11/2016
tarihinden itibaren uygulanması gereken aylık değişim oranı, EK-2 sayılı tabloda yer almakta-
dır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi
(negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. Belli
bir döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi değer olması hâ-
linde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır
kabul edilir.

(5) Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zam-
mı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde
hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar
MADDE 18 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hâllerde,

bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri: A
Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.

(2) 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran
iflas ve aciz hâlleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim
oranı da uygulanmaz, bu hâllerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.

Ödeme ve taksitlendirmede katsayı uygulaması 
MADDE 19 – (1) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâ-

linde ödenebilir.
(2) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak

ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve;
a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-

tarların (Kanunun 4 üncü maddesine göre fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) %90’ının tahsilin-
den vazgeçilir.

b) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 in-
dirim yapılır.

(3) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde
katsayı uygulanmaz ve;

a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-
tarlar (Kanunun 4 üncü maddesine göre fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden %50 in-
dirim yapılır.

b) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 in-
dirim yapılır.

(4) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan
hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz
eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden
daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
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(5) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirle-
nen tutar;

a) Altı eşit taksit için (1,09),
b) Dokuz eşit taksit için (1,135),
c) On iki eşit taksit için (1,18),
ç) On sekiz eşit taksit için (1,27),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dö-

nemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere baş-
vuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak
tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya
göre düzeltilir.

(6) Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.

Tecil edilen alacakların yapılandırılması
MADDE 20 – (1) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına

giren alacakların, 9/6/2021 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil
edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borç-
lular, talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına
uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş
taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda ön-
görülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu
alacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

6736, 7020, 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan alacaklar
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
hükümlerine göre 9/6/2021 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sa-
yılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz.

(2) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre yapılandırılan ve 9/6/2021 tarihi iti-
barıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep
etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7256 sayılı Kanun kapsa-
mında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen
taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde öden-
memiş alacak kabul edilerek Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş
taksitlere ilişkin olarak 7256 sayılı Kanun kapsamında hesaplanmış olan katsayı tutarlarının
tahsilinden vazgeçilir.

İade edilmeyecek alacaklar
MADDE 22 – (1) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına

giren alacaklara karşılık;
a) 9/6/2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, 
b) Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile,
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c) 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı
Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin, 

Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Ancak, Kanunun 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tahakkuk ile ilk derece yargı mer-
ciinde dava konusu edilen idari para cezasına karşılık 9/6/2021 tarihinden önce ödeme yapılmış
olması hâlinde, ödenen bu tutarlar, ilk derece vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar
verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkeme-
sine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan baş-
vurular ile verilmiş terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir.

Davadan vazgeçme
MADDE 23 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili

maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları gereken borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili mad-
delerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlu-
larca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ih-
tilaflar sürdürülmez.

(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-3’te yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük
idaresine verilir ve bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine ve-
rildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

(3) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan
vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 9/6/2021 tari-
hinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.

(4) Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar
ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için
icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık
ücretleri geri alınmaz.

Ortak hükümler
MADDE 24 – (1) Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, Kanunda yer alan

hükümler saklı kalmak kaydıyla 9/6/2021 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı
ile gecikme cezası gibi fer’i amme alacakları hesaplanmaz.

(2) Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan öde-
meler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Kanuna göre ödenecek
alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında
ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

(3) Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan borçların, borç durumunu gös-
terir belgede yer almaması için bu borçların en az %10’unun ödenmiş olması şarttır.

(4) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulan borçlara ilişkin dava
açılamaz ve hiçbir mercie başvurulamaz. 

Yetki
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip

sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2021 – Sayı : 31518



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5452 

—— • —— 
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5453 
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Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5365 

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

 
 5366 

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

 
 5367 
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Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5368 

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

 
 5369 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 5469 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1.500 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

1.500 Ton Sülfürik Asit Alımı 4734 sayılı KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  : 2021/344714 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN / 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi  : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.500 Ton Sülfürik asit alımı 

b) Teslim yeri  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin / 

Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 29/06/2021 Salı günü saat 14.30  

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.  

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 

İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır.  

TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 5408/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 
mevcut imar durumuna göre kat karşılığı inşaat yapımı ihalesine çıkarılmıştır. 

İli Yozgat 
İlçesi Merkez 
Mahallesi veya Köyü Eskipazar II. Mıntıka Mahallesi 

Ada 2067 
Parsel 1 
Yüzölçümü 5.406,15 m² 

Niteliği Arsa 
Hisse Miktarı Tam 
Vakfı Başçavuşzade Hacı Halil Ağa Manevi Şahsiyeti Vakfı 

Tahmin Edilen Bedel 18.871.000,00 TL (OnsekizmilyonsekizyüzyetmişbirbinTürkLirası) 
Geçici Teminat     566.130,00 TL (BeşyüzaltmışaltıbinyüzotuzTürkLirası) 
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında 

kapalı teklif ihalesi 

İşin Adı “Yozgat İli, Merkez İlçesi, Eskipazar II. Mıntıka Mahallesi, 2067 
Ada, 1 Parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapılması” işi 

İhale Tarih ve Saati 05.07.2021 (Pazartesi) - Saat: 14:00 

İhalenin Yapılacağı Adres Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı salonu 
(Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi 1. Vakıf İşhanı Kat: 2 No: 1 
Merkez/SİVAS) 

İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
alınabileceği Adres 

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Çarşıbaşı 
Mahallesi Atatürk Caddesi 1. Vakıf İşhanı Kat: 2 No: 1 Merkez/ 
SİVAS 
İnternet adresi  : www.vgm.gov.tr 
E-Posta Adresi : sivas@vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 250 TL (İkiYüzElliTürkLirası) 

İrtibat Tel. - Faks 0 (346) 225 25 58 - 0 (346) 221 70 91 
Mülkiyeti Başçavuşzade Hacı Halil Ağa Manevi Şahsiyeti Vakfına ait ve yukarıda tapu 

kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar Meclisinin 26.04.2021 tarihli ve 165/169 nolu kararı esas alınarak 
30.03.2021 tarih ve 85 sayılı Bakanlık Olur’una istinaden taşınmazın;  

1-Mevcut Avan projeye göre yapılacak inşaattan; en az B. Blok 1.Kat 1-2-3-4, 2.Kat 5-6-
7-8, 3.Kat 9-10-11-12, 4.Kat 13-14-15-16, 5.Kat 17-18-19-20, 6.Kat 21-22-23-24, 7.Kat 25-26-
27-28 bağımsız bölüm numaralı daireler ile Zemin kat 29 bağımsız bölüm numaralı dükkana ilave 
olarak 1.000 TL (BinTürkLirası) nakit paranın vakfına alınması, 
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2-Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 
(Oniki) aydan fazla olmaması, 

3-Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen yasal oran üzerinde olması 
halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 

4-İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle Avan projede iyileşme olması 
halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması, 

5-634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 
Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması, 

6-Değerlendirmeye konu Vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli olan (Şerh, Beyan vb.) kaldırılması - gerekmesi halinde (İfraz, tevhid, terk vb.) işlemlerin 
yaptırılması - yapılacak inşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel Kurum ve kuruluşlardan 
alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması - yer teslim tarihinden, inşaatın 
tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli tüm (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) 
tedbirlerin alınması - Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, 
Ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili 
olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması kaydıyla, kat karşılığı inşaat yapılması 
işidir. 

I. Şartname ve tüm ekleri hafta içi 10:00 - 16:00 saatleri arasında Çarşıbaşı Mahallesi 
Atatürk Caddesi 1. Vakıf İşhanı Kat: 2 No: 1 Merkez/SİVAS adresinde bulunan Sivas Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp temin edilebilecektir. 

İrtibat için: Tel: 0 (346) 225 25 58 Faks: 0 (346) 221 70 91 
II.   İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda 
sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
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sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

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

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

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

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

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

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

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 
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h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

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

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

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

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 6), 
m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif 

mektubu (EK: 7) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf  
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir.  
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 
geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 
aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para 
toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek 
zorundadır.   

V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Sivas Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Sivas Şubesi TR19 0021 0000 0020 0005 8000 01 nolu 
hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

VII. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 
üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 5364/1-1 
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6 KALEM MUHTELİF TEÇHİZAT VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Muhtelif Teçhizat ve Sarf Malzemesi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun        

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2021/347305  
1-İdarenin 
a) Adresi  : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası  : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi  : bap@gazi.edu.tr  
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 6 kalem Muhtelif Teçhizat ve Sarf Malzemesi Alımı 

Sıra 
No Malzemenin Cinsi Ölçü Birimi Miktarı 

1 Açık Alan (outdoor)için Gerçek 
Zamanlı GPS anten Adet 1 

2 Catapult S7 Clearsky LPS Indoor/outdoor Sporcu 
Performans Takip analiz Sistemi Adet 8 

3 Kapalı alan (Indoor)için Gerçek 
zamanlı LPS Anten Adet 16 

4 Şarj ve Taşıma Ünitesi(Dock) Adet 1 
5 Göğüs Bandı(Chest Band) Adet 8 
6 GPS Sistemi Yelek Adet 8 

 
b) Teslim yeri  : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 70 (yetmiş) takvim 

günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati  : 01.07.2021 perşembe günü, saat: 11:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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 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, 
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4.1.3.  İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.  
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00-(Yüzellitürklirası) TL 
yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 01.07.2021 perşembe günü, saat: 11:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar 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 teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5472/1-1 
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10 ADET TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 10 adet taş 

toplama makinesi satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 09.07.2021 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

A D R E S: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No: 62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel : 90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks : 90 (312) 417 78 39 

 5407/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 5410/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün 1990/2673 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 
 5494/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, tarih ve sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191. inci maddesinin üçüncü 

fıkrası gereği "1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, tedaviye tabi tutulmasına" kararı 
verilmiş olup 5237 sayılı TCK'nun 191/3 maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki tebligat gereğince başvuruda bulunmadığınız, tebliğ 
tarihinden itibaren 10 gün içerisinde de başvurmamanız halinde yükümlülüklere ve tedavi gereklerine 
uymamakta ısrar etmiş sayılacağınız ve hakkınızda kamu davası açılacağı ilanen tebliğ olunur. 
S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2021/245 DS 2020/57099 NASEN BEBİ 1 yıl tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 
Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ Mah. 

İnönü Cad No: 4 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 09 00 
 5495/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 

Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 yıl süre ile denetimli serbestlik 
tedbirinin uygulanmasına "kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) 
gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat 
etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 
1 
2 

2021/27 ÇDS 
2021/33 ÇDS 

2021/8306 
2020/77476 

Saddam HAŞHAŞ 
Saddam HAŞHAŞ 

Denetimli serbestlik tedbiri 
Denetimli serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ Mah. 
İnönü Cad. No: 4 Seyhan/ADANA Telefon: 0 (322) 352 09 00 Dahili (1581) 
 5511/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK 
formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora 
Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, 
yayın listesi, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri 
ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım 
dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali 
İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 21.06.2021 
Son Başvuru Tarihi : 06.07.2021 

BİRİM 
BÖLÜM/ 

ALAN 
UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sağlık 
Bilimleri 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 
Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. İç 
Hastalıkları ve Kardiyoloji alanında uzmanlığını, 
Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak. 
Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

 5360/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

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

- Ardahan ili 29LIIA3 pafta, 321 ada, 44 parsel Koç Bil Grup İnşaat Taahüt Proje 
Danışmanlık Gıda ve Hayvancılık Sanayi Limited Şirketi (0075313356217065) ve Arzu 
BİLGİN– 03.06.2021 tarihli ve 0003 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın ili 17M-I pafta, 1831 ada, 11 parsel Karsaş Konut Yapı İnşaat Taahhüt Mobilya 
Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0009312845326758) ve Hacı Recep YAVUZ– 
20.05.2021 tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bolu ili - pafta, 331 ada, 5 parsel Hasan ÇAĞRI (Çağrı İnşaat) (0014112717014430) – 
03.06.2021 tarihli ve 0576 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D25D4B pafta, 384 ada, 7 parsel Safran 78 İnşaat Limited Şirketi 
(0034313755163148) ve Safran Yapı İnşaat Necdet ÖZGÜREL (0034111512043065) – 
24.05.2021 tarihli ve 115 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Kocaeli ili F22D25D4B pafta, 384 ada, 7 parsel Safran 78 İnşaat Limited Şirketi 
(0034313755163148) ve Safran Yapı İnşaat Necdet ÖZGÜREL (0034111512043065) – 
24.05.2021 tarihli ve 115 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl.  

- Mersin ili - pafta, 505 ada, 12 parsel Beyaz Yapı İnşaat Otomotiv Emlak Tarım Turizm 
Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (0033315263575047) ve Önder AKGÜL – 16.02.2021 tarihli 
ve 6 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl.  

- Sakarya ili - pafta, 4403 ada, 3 parsel Murat İLYASOĞLU (0034111365077448)– 
04.06.2021 tarihli ve 383 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl.  

- Sakarya ili - pafta, 0 ada, 5371 parsel Tuncay KEKEÇ (0034110327488121)– 
04.06.2021 tarihli ve 382 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl.  

- Tekirdağ ili - pafta, 2578 ada, 3 parsel Cantürk İnşaat ve Taah. Tic. Ortaklığı-Sebahattin 
ÖZTÜRK- Turgay  ÖZCAN  (0059315230447065) ve Turgay  ÖZCAN (0059110293775257) ve 
Sebahattin ÖZTÜRK (0059110259443722) – 26.04.2021 tarihli ve 2021-119 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl.  

- Tokat ili H37 pafta, 1484 ada, 24 parsel Tokat Kılıç İnşaat Kuyumculuk Ticaret Limited 
Şirketi  (0060313772375730) ve Tokat Çevik İnşaat Ticaret Limited Şirketi (0060312455191566) 
ve Şerafettin KILIÇ– 24.03.2021 tarihli ve 105 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 
(bir) yıl. 

- Samsun ili 20J2B pafta, 1292 ada, 2 parsel Ali BALCI (0055110240048465) – 
08.06.2021 tarihli ve 2021-566 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Samsun ili 17K-1A pafta, 3250 ada, 7 parsel Meskom İnşaat Akaryakıt Öz. Sağ. Hiz. 
San. Tic. Ltd. Sti. (0055315187600211) ve Ender KÖKTEN– 10.06.2021 tarihli ve 2021-568 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ardahan ili F.49.D.14.C pafta, 114 ada, 222 parsel MSF Karaca İnşaat Turizm 
Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0076312849368204) ve Şahin KARACA– 
25.05.2021 tarihli ve 0002 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

-Kocaeli ili 6 pafta, 74 ada, 6 parsel – Dallas Yatırım Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi (0041213981733138) ve Mehmet HASAR- 02.06.2021 tarihli ve 590 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılması. 

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

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

Karar verilmiştir. 
 5476/1-1 
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Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 04.03.2021 gün ve 129 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.05.2021 gün ve 966 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi 84197 nolu parselasyon planını kapsayan plan notu 
ilavesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 21/06/2021 günü 
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 5449/1/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 04.03.2021 gün ve 130 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.05.2021 gün ve 967 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Aşağıyurtçu ve Yukarıyurtçu mahalleleri 84235 ve 85266 nolu parselasyon planlarını 
kapsayan plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 21/06/2021 
günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 5449/2/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 04.03.2021 gün ve 131 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.05.2021 gün ve 965 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi 84226/1 nolu parselasyon planını kapsayan plan notu ilavesine 
ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 21/06/2021 günü Müdürlüğümüz ilan 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 5449/3/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 04.03.2021 gün ve 132 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.05.2021 gün ve 964 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Aşağıyurtçu Mahallesi 85270 nolu parselasyon planını kapsayan plan notu 
ilavesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 21/06/2021 günü 
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 5449/4/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 04.03.2021 gün ve 133 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.05.2021 gün ve 963 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Aşağıyurtçu Mahallesi 85276 nolu parselasyon planını kapsayan plan notu ilavesine ilişkin 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 21/06/2021 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 5449/5/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci 
maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 25 (yirmibeş) 
sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Başvuru Grubu Bilişim Personeli Pozisyonu Alınacak 
Personel Sayısı 

A-1 Kıdemli Yazılım Mimarı 2 
Kıdemli Yapay Zekâ Mimarı 

A-2 
Kıdemli Sistem Mimarı 

1 Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı 
Kıdemli Çözüm Mimarı 

B-1 Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 4 Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı 

B-2 Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows) 2 
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı 

C-1 
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 

5 Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı 
.Net Yazılım Geliştirme Uzmanı 

C-2 

Network (Ağ) Uzmanı 

4 

Sistem Uzmanı Windows 
Sistem Uzmanı 
Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı 
SIEM Uzmanı 
Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı 
Önyüz Geliştirme Uzmanı 
Yazılım Geliştirme Uzmanı 

D-1 
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 

4 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı 
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı 

D-2 

Sistem Uzmanı 

3 
Network (Ağ) Uzmanı 
Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı 
İletişim Sistemleri Geliştirme Uzmanı 
Disk Sistemleri Uzmanı 

TOPLAM  25 

Adaylar başvurularını 28/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 
https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde 
aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta 
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler 
Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır.  

Kamuoyuna duyurulur. 
 5411/1-1 
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

BURSA KENT MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI 

YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ  
Adı:  Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması 
Şekli: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen, ulusal, serbest ve tek aşamalı bir tasarım 
yarışmasıdır.  

 
YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU 
Bu yarışmanın konusu, Bursa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan 

kentsel dış mekânlarda (bulvarlar, park ve meydanlar, yaya yolları, kentsel arayüzler vb.) 
kullanılacak kent mobilyalarının tasarlanmasıdır. Yarışmacılardan aşağıda belirtilen kent 
mobilyalarını tasarlamaları beklenmektedir: 

Oturma Elemanı, Aydınlatma Elemanları (Bollard ve Yüksek Aydınlatma), Atık Birimleri 
(Çöp Kutusu ve Geri Dönüşüm Kutusu), Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları (Yayalara 
Yönelik Bilgi Panosu, Şehir Haritası ve Yönlendirme Levhası), Sınır Elemanları (Korkuluk ve 
Park Stoperi), Saksı Birimi 

 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
• T.C. vatandaşı olmak 
• T.C. Üniversitelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama veya İçmimarlık 
veya Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Lisans Programlarından mezun olmak 

• Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İçmimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Lisans 
Programlarından mezun olanlar için TMMOB’a bağlı ilgili Meslek Odalarına üye olmak ve 
meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak 

• Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı katılımcılar için oda üyesi 
olmak ya da barkod numaralı ve QR kodlu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Diploma Denklik 
Belgesi’ne sahip olmak 

• Şartname alıp isim ve iletişim bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirmek (Ekip olarak 
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir) 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1.dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak 
• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer Kanunlardaki hüküm ve yönetmelikler gereğince 

geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak 
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YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışma İlan Tarihi : 21 Haziran 2021 
Soru Sormak İçin Son Tarih : 12 Temmuz 2021 
Cevapların İlanı : 27 Temmuz 2021 
Projelerin Elden Teslimi İçin Son Tarih : 22 Eylül 2021 
Projelerin Kargo İle Son Teslim Tarihi : 24 Eylül 2021 
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi : 04 Ekim 2021 
Yarışma Sonucu İlan Tarihi : 19 Ekim 2021 
Sergi/ Kolokyum Tarihi ve Yeri : Sonuç ilanı ile belirlenecektir. 
 
JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 
Danışman Jüri Üyeleri: 
Kübra GÜZELSESLİ, Y.Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube 

Müdürü 
Yükseler GÖKTAŞ, İnşaat Müh., Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube 

Müdürü 
Merve EKMEKÇİ, Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi 
Dr. Doğan YAVAŞ, Sanat Tarihçi, UÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkan Yrd. 
Necla YÖRÜKLÜ, Y.Peyzaj Mimarı, Bursa Peyzaj Mimarları Odası Şube Başkanı 
Kenan ERDİNÇ, Serbest Y.Endüstriyel Tasarımcı 
Veysel KAPÇAK, UÜ Harmancık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi 
Asli Jüri Üyeleri: 
Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN, Mimar, UÜ Mimarlık Bölüm Başkanı  
Doç. Dr. Gül SAYAN ATANUR, Peyzaj Mimarı, BTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Onur MENGİ, Şehir Plancısı, İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. A. Bülben YAZICI, Endüstriyel Tasarımcı, TOBB ETÜ End. Tas. Bölümü Öğretim 

Üyesi 
Sertaç ERSAYIN, Serbest Y. Endüstriyel Tasarımcı, ETMK Başkanı 
Kunter ŞEKERCİOĞLU, Serbest Endüstriyel Tasarımcı 
Emel BAŞ, Serbest Y. Endüstriyel Tasarımcı 
Yedek Jüri Üyeleri: 
Haluk SEYREK, Serbest Y. Endüstriyel Tasarımcı 
İsa Eren AKBIYIK, Serbest Y. Peyzaj Mimarı 
Prof. Dr. Deniz ÖZKUT, Mimar, İKÇÜ Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi 
Ayşegül VURAL, Serbest Y.Endüstriyel Tasarımcı 
Raportörler: 
İlkay ASLAN, Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi  
Nergis YILDIRIM, Y.Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Raportör Yardımcıları: 
M. Bünyamin UĞUR, Y.Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Zehra ERMAN, Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Ayşe KAYA, Şehir Plancısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
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ÖDÜLLER  

1. Ödül: 100.000,00 TL  
2. Ödül: 60.000,00 TL  

3. Ödül: 40.000,00 TL  
1. Mansiyon: 20.000,00 TL 
2. Mansiyon: 20.000,00 TL 

3. Mansiyon: 20.000,00 TL 
*Ayrıca satın almalar için 20.000,00 TL ayrılmıştır. Satın alma ödülü, jüri gerekli 

gördüğü takdirde verilecektir.  

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın 
alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 
gün içinde net olarak ödenecektir. 

 
YER GÖRME 
Yer görme zorunluluğu yoktur. 

 
ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 
Yarışma şartnamesi ve eklerine yarismalar@bursa.bel.tr adresinden ulaşılabilir. 

Yarışmaya katılacakların 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir. Yarışma bedeli “Bursa Kent Mobilyası Tasarım Yarışması Şartname Bedeli” 
açıklaması ile idareye ait banka hesabına veya tahsilat veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve 

iletişim bilgileri yarışma e-posta adresine (bursakentmobilyalari@bursa.bel.tr) gönderilecektir. 
Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde tasarımların elden teslimi olarak belirtilen 
gündür. 

 
BANKA HESAP BİLGİSİ 
Banka Bilgisi: Halk Bankası Uludağ Ticari Şube 

Hesap Adı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
IBAN: TR98 0001 2009 6280 0045 0000 02 
 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
Adı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk ve Kentsel İyileştirme Dairesi 

Başkanlığı, Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü 

Adresi: Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. No: 1 C Blok Kat: 2   16080 Osmangazi / BURSA 
Telefon: 444 16 00 (1932-1975) 
Web Adresi: www.bursa.bel.tr 

Web Sayfası: yarismalar.bursa.bel.tr 
E-posta Adresi: bursakentmobilyalari@bursa.bel.tr 5341/1-1 
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İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

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

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 

Puan Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 11 3 

-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise 
veya dengi okul) mezun olmak, 
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak. 

Erkek/Kadın KPSSP94 
En az 

70 puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 2 

-Önlisans düzeyinde eğitim veren 
programların Makine Teknikerliği 
bölümünden mezun olmak, 
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak. 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 

70 puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 6 

-Herhangi bir ön lisans programından 
mezun olmak, 
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak. 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 

70 puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 5 

-Herhangi bir Lisans programından mezun 
olmak, 
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak. 

Erkek/Kadın KPSSP3 
En az 

70 puan 

5 
Zabıta 

Memuru 
GIH 8 3 

- Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve İktisat Fakültesinin bölümlerinin 
birinden mezun olmak, 
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak. 

Erkek/Kadın KPSSP3 
En az 

70 puan 

6 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 1 

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; 
Makine Mühendisliği, bölümünden mezun 
olmak, 
- En az B sınıfı sürücübelgesine sahip 
olmak. 

Erkek/Kadın KPSSP3 
En az 

70 puan 

7 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 1 

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; 
Elektrik  Mühendisliği, bölümünden mezun 
olmak, 
- En az B sınıfı sürücübelgesine sahip 
olmak. 

Erkek/Kadın KPSSP3 
En az 

70 puan 

8 
Zabıta 

Memuru 
GIH 8 1 

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; 
Çevre   Mühendisliği, bölümünden mezun 
olmak, 
- En az B sınıfı sürücübelgesine sahip 
olmak. 

Erkek/Kadın KPSSP3 
En az 

70 puan 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a. Türk vatandaşı olmak. 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli 
bulunmamak. 

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 
olmak. 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak              
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak. 
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.gungoren.bel.tr) 

temin edeceklerdir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 
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• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet 
üzerinden  alınacak  barkotlu  mezuniyet  belgesi  (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

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

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, uygulamalı ve sözlü sınava katılabilmek için; 
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 

(Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören 
Belediye Başkanlığı) 26/07/2021-29/07/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai 
günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) şahsen başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü 
sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını 
tamamlayabileceklerdir. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

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

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

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

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

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 01/08/2021 tarihinde Belediyemizin 
(www.gungoren.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir. 

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
f. 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. 

g. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

h. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Güngören Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 
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6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 05/08/2021 günü 

Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi 
No: 38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve 
uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

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

c. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

d. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı 
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınması suretiyle 
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

e. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılacaktır. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) 
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. 
 5465/1-1 
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. 
Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personel 
ilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla 
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
1.Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 
2.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

5772 sayılı Kanunla değişik 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. 
3.Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
4.Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr 

adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. 
5.Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da 

istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. 
Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir. 

6.Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali 
yapılabilir 

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan 
istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

•Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki 
“Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan 
sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

•Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek 
ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.) 

•Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın 
veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

•Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 
•Doçentlik Belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 
•Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 

çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden 
başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge 
de geçerlidir.) 

•Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar 
için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan 
yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

Birim Bölüm ABD / ASD Unvan Der. Ad. Açıklama 

Müzik 
Bilimleri ve 
Teknolojileri 

Fakültesi 

Müzik 
Teknolojisi 

Bölümü 

Ses ve Kayıt 
Teknolojileri 

ABD 
Doçent 2 1 

Doçentliğini Müzikoloji 
alanında yapmış olmak, çalgı 

bilimi (organoloji), çalgı 
yapım ve restorasyonu 

konularında çalışmaları olmak 
 5471/1-1 
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde 

belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim 

elemanları alınacaktır. 

Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf” 

sayfasından ulaşılabilir. 

Birimi Bölümü Açıklama Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Öğr. 

Gör. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İnşaat 

Mühendisliği 

Yapı Dinamiği, İnşaat Mühendisliği 91128 /  

Yapı Dinamiği   
1 

 

Mühendislik / İnşaat Mühendisliği (Ders verecek) (1)    1 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Bankacılık ve 

Finans 

1153- Finans  

115308- Yatırımlar ve Portföy Yönetimi  

115304- Finansal Risk Yönetimi  

115303- Finansal Piyasalar ve Kurumlar  

115307- Uluslararası Finans 

1    

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

1123- Nicel Karar Yöntemleri  

112305- Zaman Serileri Analizi  

112303- Karar Destek Sistemleri  

112302- İstatiksel Analiz ve Uygulamalar 

1    

1146- Yönetim Bilişim Sistemleri  

114601- Bilgi Yönetimi  

114602- Bilişim Sistemleri  

114610- Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 

 1   

ORTAK 

DERSLER 

BÖLÜMÜ 
 

Mühendislik, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 

91514 Malzeme Bilimi  

91519 Metalik Malzemeler 

91528 Toz Metalurjisi 

1   
 

Fen Bilimleri ve Matematik, Fizik  

20227 Yoğun Madde Fiziği 

20225 Termodinamik  

20205 İstatistik Fizik 

 1   
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Üniversitemizin öğretim dili [(¹) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitim-

öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce 

bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 

şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. 

(1)Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği temel alanından almış, 

doktorasını geoteknik alanında; zeminlerin arayüzey kayma dayanımı ve iyileştirilmesi alanında 

yapmış olmak, lisans öğrenimi sonrasında en az beş yıl geoteknik projeler konusunda tecrübe 

sahibi olmak, lisans öğrenimi sonrasında en az bir yıl inşaat mühendisliği bölümünde geoteknik 

alanda teorik ders vermiş olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, 

yabancı dil düzeyi için YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 

veya eşdeğeri puan almış olmak. 

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt 

dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve yabancı dil belgelerini, ders dökümünü 

(transkript) (aslı veya onaylı), nüfus cüzdanı örneğini, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına 

dair belgeyi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan 

indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri 

kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde 

Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA 

adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev 

yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özetini eklemelidir. 

 Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme 

Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları beş adet, 

Doçent adayları ise üç adet yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde 

Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar ise üç adet yayın 

dosyasını ilgili dekanlığa teslim edeceklerdir. 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

SINAV TAKVİMİ 

Birim 

Duyuru 

Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 

Tarihi 

Ön 

Değerlendirme 

Tarihi 

Sınav Giriş 

Tarihi 

Sonuç 

Açıklama 

Tarihi 

İnşaat Mühendisliği 

(Öğr. Gör)  

(Ders Verecek) 

21.06.2021 05.07.2021 08.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 

 5134/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 
sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik” uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının 
yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından 
seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı 
dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 
hesaplanacaktır.) 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 
4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli 
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi 
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

B-ÖZEL ŞARTLAR 
A. Kıdemli Takım Lideri 
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 
1. En az 5.000 (bin) iç kullanıcısı ve 5.000.000 (milyon) ayrı kimlikli dış kullanıcıya 

hizmet etmiş büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde bilgi işlem yöneticisi olarak en az 3 (üç) 
yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, 

2. Yazılım, büyük ölçekli ağ ve sistemleri ile haberleşme yönetimi konusunda en az 8 
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (3 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını 
belgelemek), 

3. Kamu ihale sürecinin temelini oluşturan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerde en az 10 (on) yıllık tecrübe ile 
aktif görev almış olmak ve belgelemek, 

4. Teknik şartname oluşturma ve inceleme konusunda bilgi sahibi olmak, 
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5. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerde en 
az 10 (on) yıllık tecrübe ile aktif görev almış olmak ve belgelemek, 

6. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmak, 

7. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 
8. Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında deneyimli olmak, 
9. Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak, 
10. Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 
11. Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, 

planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan 
ilişkilerinde başarılı olmak, 

12. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
13. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
14. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak, 
15. Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) konularında bilgi sahibi olmak, 
16. Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management) konularında bilgi sahibi 

olmak, 
17. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında bilgi sahibi olmak. 
18. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada 

çalışmış olmak. 
19. Tercihen; Kurumsal Varlık Yönetimi Esaslı, Kurum İçi ve Dışı Büyük Veri ile IoT 

uygulamalarının birleştirilerek akıllı sistem yönetimi içeren en az 1 projede liderlik görevinde 
bulunmak, 

20. Tercihen; Üniversite Bilgi Sistemlerinde proje koordinatörlüğü görevlerinde 
bulunmak. 

21. Tercihen;  Üniversitelerde  Yükseköğretim  Kalite  Kurulu  tarafından   yürütülen   
Kurumsal Akreditasyon değerlendirme süreçlerinde bulunmuş olmak. 

22. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih 
sebebidir. 

B. Kıdemli Sistem Uzmanı 
(1 Kişi - Tam Zamanlı, - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
1. Microsoft Server sunucu işletim sisteminde kurulum yapılandırma bakım ve problem 

çözme konusunda en az 7 yıl tecrübeli olmak. 
2. Büyük ölçekli (en az 90.000 kullanıcılı) kurumlarda çalışmış olmak. 
3. IIS Web Server, Veritabanı (MSSQL), DNS, DHCP, Active Directory Dizin Servisi, 

Active Directory Sertifika Servisi, Exchange Server, Sanallaştırma sistemleri (HYPER-V, 
VMWare), anlık haberleşme (Skype for Business) sistemleri, VMware ESXI, veri yedekleme 
sistemleri (DPM, Bareos) ve File Server konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

4. Application Monitoring ve Application Performance Tuning konularında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak. 

5. Yüksek erişilebilir ve kümelenmiş sistemler konusunda ileri derece bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak. 

6. Merkezi veri depolama cihazları yönetimi ve yapılandırmaları konusunda tecrübe 
sahibi olmak. 

7. Sunucu güvenliği ve erişim yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
8. Sunucu yönetimi için Powershell, VBScript vb. diller ile program yazma konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
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9. Sunucu iletişim şifreleme teknolojileri (SSL, TLS) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
10. Dosya sistemleri ve veri depolama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
11. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada çalışmış 

olmak. 
12. Loglama konularında deneyim sahibi olmak. 
13. Microsoft Certified Professional (MCP) sertifikasına sahip olmak. 
14. İTÜ Linux Akademi Sistem Yöneticiliğine Giriş eğitimini alıp tamamlamış olmak. 
15. İTÜ Linux Akademi Linux İşletim Sistemlerinde Ağ Servisleri ve Sistem Yönetimi 

eğitimini alıp tamamlamış olmak. 
16. Microsoft Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager 

eğitimini alıp tamamlamış olmak. 
17. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir. 
C. Kıdemli Web ve Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı 
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 
1. Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en az 

3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
2. Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE MVC 

teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
3. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım 

geliştirme tecrübesine sahip olmak 
4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak, 
5. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, 

Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve 
BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak. 

6. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve altyapı 
tasarımı konusunda deneyimli olmak. 

7. ASP.NET Web API ve Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojileri konusunda tecrübe 
sahibi olmak, 

8. Microsoft Entity Framework konusunda tecrübe sahibi olmak 
9. TFS ve BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak, 
10. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 
11. HTML, CSS, JavaScript konularında tecrübe sahibi olmak,. 
12. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü 

kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak 
13. React.JS ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 
14. Native Android uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 
15. React Native ve Flutter ile mobil uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak. 
16. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase konularında bilgi sahibi olmak, 
17. App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip 

olmak, 
18. NFC Kart okuma konularında tecrübe sahibi olmak 
19. Mobil cihazlarda iot konularında tecrübe sahibi olmak 
20. Mobil cihazlarda GPS ve lokasyon takibi konularında tecrübe sahibi olmak. 
21. Web testing (tercihen Selenium) konusunda tecrübe sahibi olmak 
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22. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden 
muaf olmak tercih sebebidir. 

D. Kıdemli Yazılım Uzmanı 
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 
1. Java, Java2EE teknolojileri konusunda en az 3 yıl uygulama geliştirme tecrübesi sahibi 

olmak 
2. Oracle veritabanı üzerinde PL/SQL dilini kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirme 

tecrübesi sahibi olmak 
3. Oracle ADF (Application Development Framework) teknolojisi ile uygulama geliştirme 

tecrübesi sahibi olmak 
4. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyim sahibi olmak 
5. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, 

Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management), 
BPMN (Business Process Management Notation) ve BPEL (Business Process Exection 
Language) konularında deneyimli olmak 

6. Oracle Business Process Management Suite 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi 
olmak 

7. Oracle SOA Suite 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak (tercihen sertifika 
sahibi olmak) 

8. Oracle WebCenter Content 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak (tercihen 
sertifika sahibi olmak) 

9. Proje Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak) 
10. İş Analizi Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak) 
11. Bitbucket konusunda tecrübe sahibi olmak 
12. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak 
13. Üniversite Maaş Yönetimi projeleri hakkında bilgi sahibi olmak 
14. Üniversite Elektronik Belge Yönetimi projelerinde tecrübe sahibi olmak 
15. Elektronik imza entegrasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak 
16. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak 
17. Mobil imza konusunda bilgi sahibi olmak 
18. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden 

muaf olmak tercih sebebidir. 
E. Kıdemli Yazılım Uzmanı 
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 
1. Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 
2. ASP.NET Web servisleri, WCF ve ASP.NET Web API teknolojisi ile uygulama 

geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 
3. ASP.NET Core ve ASP.NET Core Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme 

konusunda tecrübe sahibi olmak 
4. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak. 
5. ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak. 
6. HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak. 
7. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü 

kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak. 
8. React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak. 
9. Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak. 
10. URL Rewriting teknolojisini kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe 

sahibi olmak. 
11. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve 

altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak 
12. Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak. 
13. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 
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14. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, 
Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve 
BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak. 

15. TFS ve BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak, 
16. Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda 

en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
17. Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE 

MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
18. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım 

geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
19. Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemleri için yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi 

olmak. 
20. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden 

muaf olmak tercih sebebidir 
II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ 
İstenilen Belgeler 
a) Başvuru formu (Fotoğraflı) 
b) Özgeçmiş 
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) 
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 
i) Genel şartların (d) bendinde yer alan bilişim personeli olarak çalıştığı mesleki tecrübeyi 

gösterir belgeler. 
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 
j) Güncel programlama dillerinden en az iki-sini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 
katılım/sınav sertifikası vb.) 

k) Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir) 
l) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan. 
III. BAŞVURUNUN YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi  : 21.06.2021 
Başvuru Bitiş Tarihi  : 05.07.2021 
Başvuru Yeri  : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Rektörlük Binası K: 3 Maslak / İSTANBUL 
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 
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IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli 

KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 
KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun 
(yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş 
pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya 
göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi 
www.pdb.itu.edu.tr sitesinden 12.07.2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V. SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ 
1- Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır. 
2- Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. 

Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. 
3- Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen 

tüm konulardır. 
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 

tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 
VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İŞE BAŞLAMA 
1- Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan 

adayların listesi www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilân edilecektir. 
2- Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle 

yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme 
imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek 
üzere müracaat etmeleri istenir. 

3- Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. 
4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden 

itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen 
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle 
ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

5- Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

6- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, 
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

VIII. ÜCRET 
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 
göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının          
3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her 
bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, 
tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 
Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre 
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları 
süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan 
Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge 
olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak 
iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde 
yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen 
yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu  
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
alanında almış olmak. 

1 

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Uzmanlığını Pedodonti alanında almış olmak. 1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Diş Protez 
Teknolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında 
almış olmak. 

1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Ceza İnfaz ve 
Güvenlik Hizmetleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Kamu Yönetimi alanında 
almış olmak. Devlet ve Sivil Toplum 
konularında çalışmaları bulunmak. 

1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 
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Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi : 21.06.2021 
Son Başvuru Tarihi : 05.07.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.07.2021 
Sınav Tarihi : 08.07.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.07.2021 
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu  
3. ALES sonuç belgesi 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı 
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7. Özgeçmiş 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir) 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge) 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir)   
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.) 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro 
Sayısı Ales YDS 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde ve 
Motor Bakım Arş. Gör. 

Havacılık Elektrik Elektroniği, Uçak 
Gövde ve Motor Bakım, Uçak 
Mühendisliği veya Sivil Havacılık 
alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 

1 70 50 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
Uçak Teknolojisi Öğr. Gör. 

Uçak Gövde ve Motor Bakım, Havacılık 
Elektrik Elektroniği, Uçak Mühendisliği 
veya Makine Mühendisliği lisans 
mezunu olmak. Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği alanında yüksek lisans 
yapmış olmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
Uçak Teknolojisi Öğr. Gör. 

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Uçak 
Gövde ve Motor Bakım veya Havacılık 
Elektrik Elektronik lisans mezunu 
olmak. Sivil Havacılık alanında yüksek 
lisans yapmış olmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı Öğr. Gör. Diş Hekimliği fakültesi mezunu olmak. 3 70 - 
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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim 
Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, 
özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını 
kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ 
akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara 
yüklenmelidir. 

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri 
İlan Tarihi : 21.06.2021 
İlana Son Başvuru Tarihi : 05.07.2021 

FAKÜLTE 
UZMANLIK 

ALANI 
UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Malzeme 
Bilimi ve 

Nano 
Mühendislik 

Doç. 1 

2B nanomalzemeler, nanomateryal ile 
güçlendirilmiş termoplastik 
kompozitler, termoplastik polimer 
birleştirme işlemleri, kompozit 
uygulamaları için geri ve ileri dönüşüm 
teknolojileri konularında üst düzey ve 
uluslararası dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Enerji sistemlerinde belirsizlik altında 
veriye dayalı karar verme, tedarik 
zincirleri, akıllı şehir uygulamaları, 
stokastik programlama konularında üst 
düzey ve uluslararası dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Tarih 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Erken Modern Dönem Çevre Tarihi, 
Erken Modern Dönem Osmanlı 
Ekonomi Tarihi, Dijital Beşeri Bilimler 
konularında üst düzey ve uluslararası 
dergilerde yayın yapmış olmak. 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Dikkat, Hafıza, Bilişsel Kontrol (EEG) 
konularında üst düzey ve uluslararası 
dergilerde yayın yapmış olmak. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-
pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik Pozisyonlar kısmından ulaşılabilir. 
 5475/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 

 



21 Haziran 2021 – Sayı : 31518 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 
 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2021 – Sayı : 31518

Sayfa

1

2

3

4

5

10

13

17

31

63

64

65

68

80

110

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Tıp ve İmmünoterapi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına

İlişkin Tebliğ

–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri
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