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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri,

imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki
usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ses ve gaz fişeği atabilen, kurusıkı silah olarak da

tabir edilen silahları kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği

Atabilen Silahlar Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 
a) Aksam: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın gövde (çerçeve), namlu, kapak (sürgü),

toplu tabanca fişek haznesi, ateşleme tertibatı veya bunların yerine konabilen unsurlarını, 
b) Ateşli silah: Antika ateşli silahlar veya taklitleri hariç, bir patlayıcı madde etkisiyle

fişek, kurşun veya mermi atan, atacak şekilde tasarlanan veya kolayca atacak hale getirilebilen
namlulu herhangi bir taşınabilir silahı, 

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 
ç) Bilgi sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan ve yetkili personel tarafından e-devlet

ya da kimlik doğrulama ile işlem yapılan yazılım altyapısını, 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Aralık 2019
SALI

Sayı : 30981



d) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin
hususları etkilemeyen, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsat-
landırılmış, ses ve gaz fişeği atabilen silah da satabilen gerçek veya tüzel kişiyi, 

e) Genel satış amaçlı üretim: Hem yurt içi piyasaya hem de yurt dışı piyasaya satılmak
üzere üretilen ürünü, 

f) Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde on iki
rakamdan oluşan pozisyonu, 

g) Hariçte işleme rejimi: Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi
tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda
elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest do-
laşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimi, 

ğ) İhracat amaçlı üretim: Sadece yurt dışı piyasaya satılmak üzere üretilen ürünü, 
h) Kanun: 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında

Kanunu, 
ı) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil

olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şek-
lini, 

i) Kırma tabanca: Fişek beslemesi, her atış için namlunun gövde/çerçeve/kubuzdaki
mafsal etrafında kırılarak elle doldurma şeklinde yapılan silahları, 

j) Kolluk birimi: İllerde il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarını, ilçe-
lerde ilçe emniyet müdürlüğü/amirliği ve ilçe jandarma komutanlıklarını, 

k) Kuruluş izni: Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapacak işletmelerin Bakanlıktan
almaları gereken izni, 

l) Merkezi kayıt sistemi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ses ve gaz fişeği atabilen silah-
ların üretim, satış, nakil ve bildirimine ilişkin bilgileri içeren ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde
kurulan veri tabanını, 

m) Namlu: Bu Yönetmelik kapsamında üretilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlardan
ateşleme sonucu oluşan gazın ve fişek ucunu kapatmak için kullanılan plastiğin parçacıklarının
çıkışına izin veren veya tam kapalı şekilde tasarlanmış olan yivsiz-setsiz metal boruyu, 

n) Piyasa gözetimi ve denetimi: Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya arzı veya
dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip
üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini, 

o) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak
piyasada yer alması için yapılan faaliyeti, 

ö) Prototip: Gerekli test ve incelemelere esas olmak üzere çalışma özelliklerini, per-
formansını ve fabrikada üretilebilme koşullarını denemek için yapılan ses ve gaz fişeği atabilen
numune silahı, 

p) Ses ve gaz fişeği atabilen silah: Bu Yönetmelik kapsamında özellikleri belirlenen
ses ve gaz fişeği atabilen, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfında olmayan; mermi çekirdeği, saçma
veya katı cisim ihtiva eden özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak şekilde imal edil-
miş, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silahları, 

r) Şarjörlü tabanca: Fişek beslemesini, çıkabilecek şekilde üzerine monte edilmiş kutu
şeklindeki hazneden alan tabancanın şeklini, 

s) Tam otomatik silah: Çalışma prensibi, ilk dolduruşun atıcı tarafından yapıldığı ve
tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen veya çekilip bırakıldığı durumlarda peş peşe
birden fazla atış yapabilen vasıfta olan silahların sınıfını, 

ş) Tek tek atım yapan silah: Çalışma prensibi, her atım için namluya fişek dolumunun
atıcı tarafından yapılmasını gerektiren, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan silahların
sınıfını, 
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t) Teknik sorumlu: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünle ilgili teknik resimlerin yine bu
Yönetmelikte belirtildiği şekilde hazırlanarak onaylanmasından, ürünlerin bu resme ve kriminal
inceleme için beyan edilen ses ve gaz fişeği atabilen silaha uygun şekilde üretilmesinden ve
üretim faaliyetlerinin teknik esaslara uygun yürütülmesinden sorumlu mühendisi, 

u) Toplu tabanca: Fişek beslemesini, bir eksen etrafında dönebilen ve aynı zamanda
şarjör görevi yapan silindir biçimindeki hazneden alan tabancanın şeklini, 

ü) Üretici: 
1) Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt

edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, 
2) Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi

ve/veya ithalatçıyı, 
3) Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin hususları

etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
v) Üretim izni: Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapacak işletmeler için sırasıyla,

kuruluş ve prototip üretim izninden sonra verilen izni, 
y) Yarı otomatik silah: Çalışma prensibi, ilk dolduruşu atıcı tarafından yapılan ve her

atışı müteakip bir sonraki fişeği otomatik olarak atışa hazır hâle getirebilen ve her tetik çeki-
minde sadece bir tek atış yapabilen vasıfta olan silahların sınıfını, 

z) Yetki belgesi: Kolluk birimlerine e-devlet üzerinden yapılan müracaata istinaden, sa-
tış işleminin takip ve kontrolünü sağlayan ön onay mahiyetindeki belgeyi veya kodu, 

aa) Yetkili personel: Bakanlığa ve/veya İçişleri Bakanlığına müracaata yetkili, MERSİS
veya ESBİS üzerinde firma sahibi, ortağı veya yetkilendirilmiş kişi olarak tanımlanmış perso-
neli, 

ifade eder. 
(2) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın genel özelliklerini açıklayan ifadelerden; 
a) Boyut: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın ölçülendirilmesinde ele alınan üç doğrultu-

dan uzunluk, genişlik ve derinliği, 
b) Marka: Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından

veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konu-
sunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması
şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya amba-
lajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilen ifadeyi, 

c) Model: Aynı markanın farklı biçimlerini ifade etmek, ses ve gaz fişeği atabilen silah
çeşitliliğini artırmak üzere firma tarafından yapılan tanımlamayı, 

ç) Piyasaya arz durumu: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın genel satış amaçlı veya ihracat
amaçlı olarak planlanan piyasaya arzını,

ifade eder. 
(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın teknik özelliklerini açıklayan ifadelerden; 
a) Çap/Kalibre: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ses ve gaz fişeği atabilen silahların

fişek yatağının boyutlarına göre üretilmiş olan fişeklerin, genişlik ve uzunluğunun milimetre
veya inç cinsinden ölçülendirilmesini, 

b) Sınıf: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın çalışma prensibine göre yapılan sınıflandır-
mayı, 

c) Şekil: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın fişek beslemesine göre yapılan sınıflandır-
mayı, 

ç) Tip: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın namlu borusunun kapalı, eksen kaçıklığı, em-
niyet saclı, pimli, pimsiz, düz ve benzeri şekillerde olabilen iç yapısını,

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Üretim Esasları, İzinler ve İhracat/İthalat İşlemleri 

Üretim esasları 
MADDE 5 – (1) İmal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahların çalışma sistemleri,

mekanik yapıları ve görünümlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, sadece bu tür silahlarda kullanılmak üzere imal

edilmiş nitelikteki fişekleri kullanabilecek; mermi çekirdeği, saçma veya katı cisim ihtiva eden
özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak yapıdadır. 

b) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın çalışma prensibi, tam otomatik olmayacak şekildedir. 
c) Gaz çıkışı namlu ucundan olan ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda; 
1) Namlu içerisinde emniyet pimi olması halinde, fişek yatağı hariç olmak üzere namlu

boru uzunluğunun en az yarısı uzunlukta çelikten imal edilmiş “namlu emniyet sacı” ve bu sac
ile namlu ucu arasında kalan kısımda olacak şekilde sacın geniş yüzeyine dik olarak konum-
landırılmış çelikten imal edilmiş “namlu emniyet pimi” bulunur. 

2) Namlu içerisinde emniyet pimi olmaması halinde, namlu emniyet sacının olduğu kı-
sım fişek yatağı ile aynı eksende olmayacak şekilde en az 1,20 milimetre eksen kaçıklığına sa-
hip olarak imal edilir. İstenildiği takdirde namlu içerisine ayrıca emniyet pimi de yerleştirile-
bilir. 

3) Namlu içerisinde bulunan, Vickers sertlik testine göre en az 610HV30 sertlik değe-
rine sahip malzemeden imal edilmiş emniyet sacı, dairesel hareket ile döndürülemeyecek ve
uç kısımlarından çekilmek suretiyle çıkmayacak şekilde fişek yatağı bitiminden itibaren en
fazla 12 milimetre mesafededir. Birden fazla emniyet sacı kullanılması durumunda emniyet
saclarının uzunlukları toplamının, fişek yatağı hariç namlu uzunluğunun 2/3’ünden fazla olması
gerekmektedir. 

4) İstenildiği takdirde namlu içerisine birden fazla pim yerleştirilebilir. 
ç) Gaz çıkışı fişek yatağı bitiminde olan ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda; 
1) Namlu içerisine, Vickers sertlik testine göre en az 700HV30 sertlik değerine sahip

malzemeden imal edilmiş “namlu emniyet çelikleri”, namlu çapını tam kapatacak şekilde fişek
yatağı bitiminden itibaren en fazla 20 milimetre mesafeye yerleştirilir. 

2) Namlu emniyet çeliklerinin fişek yatağı ve namlu ucuna dönük kısımları; delinmeyi
engelleyen, kesici delici takımı eksenden kaydıran geometrik şekillere sahiptir. 

3) Namlu içerisinde bulunan emniyet çelikleri; dairesel hareket ile döndürülemez, uç
kısımlarından çekilmek suretiyle çıkamaz ve tahribatsız sökülemez şekilde namlu içerisine
yerleştirilir. 

d) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın namlu ile gövdesi, önemli bir hasar vermeksizin
birbirinden ayrılamaz veya değişikliğe uğratılamaz yapıda imal edilir. 

e) Namlu ucunda kalan boşluk 1 santimetreden fazla olamaz. 
f) Namlu ağzının çevresi karşıdan bakıldığında görülecek şekilde, tahribatsız çıkma-

yacak turuncu renkli boya ile boyalıdır. 
g) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 300 milimetreyi, ses ve gaz fişeği atabilen silahın

tüm uzunluğu 500 milimetreyi geçmeyecek şekilde imal edilir. 
ğ) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın görünümü kırma, toplu veya şarjörlü tabanca şek-

lindedir. Bu silahlar güvenlik kuvvetlerince kullanılan tam otomatik silah şeklinde veya görü-
nümünde olamaz. 

h) İmal edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı/sürgü ile namlu veya
gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa; varsa şekli ile Marka Tescil Belgesinde belirtildiği
biçimde marka, model ve Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları silinmeyecek şekilde
işlenir. Üretimde seri numarası verilmesi işlemi, seri numarası atlamayacak ve mükerrer ol-
mayacak şekilde, Ek-7’de yer alan formata uygun yapılır. 
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ı) Fişek yatağı ve şarjör ölçüleri, Ek-4’te bulunan fişeklerin ölçülerine uygun şekilde-
dir.

i) Şarjör yatağında, tasarlanan şarjör giriş ve çıkışına izin verecek boşluk haricindeki
kısım genişletilmeyi engellemek amacıyla gövdede kullanılan malzeme ile aynı olacak şekilde
doludur. 

(2) İhracat amaçlı imal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda; birinci fıkranın
(b), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz. 

(3) İhracat amaçlı yapılan üretimlerde, üretilmek istenen ses ve gaz fişeği atabilen silaha
ait fişek ölçüleri Ek-4’te bulunan fişek listesinde bulunmuyorsa fişeğin bulunduğu ülke stan-
dardı firma tarafından beyan edilir. 

Kuruluş izni 
MADDE 6 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahları üretecek kuruluşlar Bakanlıktan

kuruluş izni alır. Firmalar kuruluş izni almak için müracaat etmeden önce, bu Yönetmelik kap-
samındaki faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres bilgilerini kapsayacak şekilde
ticaret sicil kaydını yaptırarak ve işletmeye ilişkin yetkili personeli belirleyerek Türkiye Ticaret
Sicil/Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlattırır. 

(2) Kuruluş izni almak isteyen firmalar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Ba-
kanlığa başvururlar: 

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde
kaymakamlıklardan alınan yazı. 

b) Kayıtlı Elektronik Posta beyanı.
c) Tüzel kişiler için MERSİS numarası, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı. 
(3) Şartları sağlamayan firmaların başvuruları reddedilir. Şartları uygun olan firmalar

için hazırlanan kuruluş izni uygunluk yazıları İçişleri Bakanlığı ve firmaya gönderilir. 
(4) Aşağıda belirtilen durumlarda kuruluş izni geçerliliğini yitirir: 
a) Kuruluş izninin alınmasını müteakip 2 yıl içerisinde prototip üretim izni için müra-

caat edilmemesi. 
b) Firmanın, Üretim İzin Belgelerinin geçerlilik sürelerinin bitimini takip eden on ikinci

ayın sonunda yeni ürünlere ilişkin müracaatının olmaması. 
Prototip üretim izni 
MADDE 7 – (1) İlk defa üretilecek veya genel ve teknik özelliklerinde değişiklik ya-

pılan her bir ses ve gaz fişeği atabilen silah için firmalar prototip üretim izni alır. Prototip üre-
timi yapmak için müracaatta bulunan firmaların aşağıda belirtilen belgelere güncel olarak sahip
olmaları gerekir: 

a) Bu Yönetmelik kapsamında alınan kuruluş izin yazısı. 
b) Faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres bilgilerini kapsayan Sanayi Sicil

Belgesi. 
(2) Prototip üretim yapmak isteyen firmalar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte

Bakanlığa başvuruda bulunurlar: 
a) Üretilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamlarının aşağıda belirtilen şekilde

sınıflandırılmış listesi: 
1) Müessese bünyesinde yapılacaklar. 
2) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler. 
3) Komple satın alınacaklar. 
4) İthal edilecekler. 
b) Her bir ses ve gaz fişeği atabilen silah için, 5 inci maddede belirtilen üretim esasla-

rındaki değerlerin ve özelliklerin görülebileceği, Ek-4’teki listede yer alan fişeklerden hangi-
sinin kullanılacağının beyan edildiği, Ek-6’da yer alan örneğe uygun teknik resim, 
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c) Marka Tescil Belgesi numarası veya Marka Kullanım Sözleşmesi, 
ç) Teknik sorumlu ile firma arasında akdedilen teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair

sözleşme.
(3) Başvurunun Bakanlık tarafından incelenmesi neticesinde hazırlanan uygunluk yazısı

teknik resimle birlikte İçişleri Bakanlığı ve firmaya, red yazısı firmaya gönderilir. 
(4) Prototip üretim izni iki yıl geçerli olmak üzere verilir. 
(5) Yetkili personel değişikliklerinde MERSİS ve ESBİS üzerinden yetkilendirmeye

ilişkin tanımlama yapıldıktan sonra değişiklik Bakanlığa beyan edilir. 
(6) Geçerliliği devam eden Üretim İzin Belgelerindeki ses ve gaz fişeği atabilen silah-

ların sadece tescilli Marka şekli ve ismi ve/veya Model ismi ve/veya seri numarasında deği-
şiklik yapılarak üretimi yapılmak istenirse, yeni ürüne ilişkin olarak teknik resmin ve firmanın
buna ilişkin taahhüdü ile birlikte Bakanlığa müracaat edilmesini müteakip, kriminal incelemeye
tabi tutulmadan Üretim İzin Belgesi verilebilir. 

Üretim izni 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen hükümlere göre, prototip üretim izni alı-

nan her bir ses ve gaz fişeği atabilen silahtan iki adedi, silaha ait bir adet kesiti alınmış namlu
ve teknik resmi, prototip üretimin yapılmasının ardından jandarma veya polis kriminal labora-
tuvarlarınca, ses ve gaz fişeği atabilen silahın genel görünümü ve ölçülerinin, beyan edilen tek-
nik resim ile karşılaştırılarak uygunluğu, ilgili mevzuat ve 5 inci maddede belirtilen üretim
esasları bakımından incelenir. Silahların namlu içi incelemeleri; üretici firma tarafından kesiti
alınmış namlu üzerinden yapılır; diğer hususların incelenmesinde silahlardan bir adedi kulla-
nılır. İncelemelerde kullanılan silah ve kesiti alınmış namlu ile diğer silah mühürlenerek mu-
hafaza edilmek üzere firmaya iade edilir. 

(2) Jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca numune ses ve gaz fişeği atabilen
silaha ait sağ yan, sol yan, üst görünümü, ön görünümü ve namluya ait fotoğrafları ihtiva eden
inceleme raporu düzenlenir. 

(3) Üretilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahların malzemelerine ait sertlik ölçümleri
jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca incelenmez. 

(4) İlgili raporun Bakanlığa ulaşmasını müteakip, üretim esaslarına uygun olan silahlar
için Ek-2'de yer alan bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenen 5 yıl geçerli Üretim İzin Belgesi,
İçişleri Bakanlığı ve firmaya gönderilir. 

(5) Üretim İzin Belgesinin geçerlilik süresi sona ermeden en az 30 gün önce Bakanlığa
müracaat edilmesi halinde, kriminal incelemeye tabi tutulmadan Üretim İzin Belgesi yenile-
nebilir. Geçerlilik süresinin bitimine 30 günden az kalan veya sona eren Üretim İzin Belgele-
rinde yenileme yapılmaz. 

(6) Firmanın talebi doğrultusunda, Üretim İzin Belgesi iptal edilebilir. 
(7) Ticari faaliyeti sona eren firmalar, Üretim İzin Belgelerinin iptali için Bakanlığa

müracaat eder. Üretim İzin Belgeleri iptal edilen firma, bünyesinde bulunan mühürlü numune
ses ve gaz fişeği atabilen silahları, muhafaza edilmek üzere Bakanlıkça belirlenen Üretim İzin
Belgesine sahip başka bir firmaya teslim eder. 

(8) Ürünün yapısı itibarıyla gerçek silah vasfına dönüştürülmesi ve suça karışma sıklığı
sebebiyle ülke itibarını zedelediği konusunda yurt içi piyasaya arzda İçişleri Bakanınca onaylı,
yurt dışı piyasaya arzda Dışişleri Bakanınca onaylı görüşler doğrultusunda ilgili ürünlere ilişkin
izinler Bakanlıkça iptal edilir. 

(9) Firma sahibinin/sahiplerinin firma bünyesinde bulundukları süre boyunca, terör ör-
gütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulundu-
ğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatlı olduğunun yargı organlarınca veya idari makamlarca tespiti durumunda Bakanlıkça
verilmiş olan Üretim İzin Belgeleri iptal edilir. 
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(10) Yetkili personelin, firma sahibi/ortağı olmadığı durumlarda, firma bünyesinde bu-
lundukları süre boyunca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli gü-
venliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, men-
subiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğunun yargı organlarınca veya idari makam-
larca tespiti durumunda Bakanlıkça bütün yetkilendirme ile ilgili görevleri iptal edilir. 

Aksam üretimi 
MADDE 9 – (1) Sadece aksam üretmek üzere kurulmuş firmalar, nihai ürünü üretme-

mek koşulu ile Bakanlıktan aksam üretimine ilişkin yetki alır. 
(2) Aksam üretmek isteyen firmalar, faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres

bilgilerini kapsayan Sanayi Sicil Belgesini aldıktan sonra aşağıdaki belgeler ile Bakanlığa mü-
racaat eder: 

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde
kaymakamlıklardan alınan yazı. 

b) Kayıtlı Elektronik Posta adres beyanı. 
c) Tüzel kişiler için MERSİS numarası, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı. 
(3) İlgili müracaatın Bakanlığa ulaşmasını müteakip üretilmesi uygun görülen ses ve

gaz fişeği atabilen silah aksamları için 5 yıl geçerli olacak şekilde firma, aksam üreticisi olarak
yetkilendirilir. 

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silaha ait aksamlar, sadece yetkilendirilmiş aksam üreticisi
olan firmalardan tedarik edilir. 

(5) Üretim İzin Belgesi olan firmalar aynı zamanda aksam üreticisi kabul edilir. 
Teknik sorumluluk esasları 
MADDE 10 – (1) Teknik sorumlu, firmanın bulunduğu il sınırları içinde ikamet eder.

Teknik sorumlu, birden fazla ilde teknik sorumluluk üstlenemez. 
(2) Teknik sorumlu firmada, bu Yönetmelik kapsamında üretilen ürünlerle ilgili imalatı

bilmek, görmek, izlemek, yanlışları düzelttirmek ve gerekirse yasal koşulların yerine getiril-
mesini sağlamakla yükümlüdür. 

(3) Devam etmekte olan Üretim İzin Belgelerine göre firmalar, toplam ürün sayısına
göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: 

a) A sınıfı: 30 adet ve daha fazla ürün, 
b) B sınıfı: 10 ila 29 adet ürün, 
c) C sınıfı: 9 adet ve daha az ürün. 
(4) A sınıfı firmada tam zamanlı en az bir teknik sorumlunun istihdam edilmesi zorun-

ludur. A sınıfı firmalarda istihdam edilen teknik sorumlular, diğer A, B ve C sınıfı firmalarda
istihdam edilemez ve fiili olarak sadece belirtilen firma bünyesinde çalışırlar. 

(5) B sınıfı ve C sınıfı firmalarda teknik sorumlu kısmî zamanlı olarak istihdam edile-
bilir. Bir teknik sorumlu en fazla 5 adet B sınıfı firmada çalışabilir. 

(6) Bir teknik sorumlu en fazla 10 adet C sınıfı firmada çalışabilir. 
(7) B sınıfı 5’ten az firmada çalışan teknik sorumlu, eksik olan her B sınıfı firmaya kar-

şılık olarak C sınıfı 2 firmada çalışabilir. 
(8) Firmanın, sınıf değiştirerek bir üst sınıfa geçmesi durumunda teknik sorumlu istih-

damına ilişkin yeterliliklerini 30 gün içerisinde sağlaması gerekir. Bu süre içerisinde mevcut
teknik sorumlular ile üretime devam edilir. 

(9) Teknik sorumlu, işe başlama tarihi öncesinde alınmış Üretim İzin Belgelerinde yer
alan ürünlerin sözleşme tarihinden sonraki üretiminden de sorumludur. 

(10) Teknik sorumlunun, teknik sorumlu esaslarında belirtilen hususlara aykırılık teşkil
eden beyan ve davranışlarda bulunması halinde, bütün teknik sorumlulukları Bakanlıkça iptal
edilir ve bu kişiler 5 yıl süre ile teknik sorumlu olamaz. 
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(11) Firma bünyesinde bulundukları süre boyunca teknik sorumlu olan kişinin, terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulun-
duğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bun-
larla irtibatlı olduğunun yargı organlarınca veya idari makamlarca tespiti durumunda Bakan-
lıkça teknik sorumluluk ile ilgili bütün görevleri iptal edilir. 

(12) Teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme feshedildiği veya geçersiz ol-
duğu takdirde, yeni teknik sorumlu müracaatı onaylanıncaya kadar piyasaya arza hazır nihai
mamul üretimi yapılamaz. 

(13) Yeni teknik sorumlu ile firma arasında teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair
sözleşme yapıldıktan sonra Bakanlığa başvurulur. Başvurunun Bakanlıkça uygun bulunması
halinde teknik sorumlu uygunluk yazısı firmaya gönderilir. 

(14) Sadece aksam üreticisi firmaların teknik sorumlu bulundurma zorunluluğu yoktur. 
(15) Firmanın aynı veya farklı ilde aynı şirket unvanı ile şube açması durumunda, fir-

manın teknik sorumlusunun aynı ilde ikamet etmesi şartı aranmaz. 
İhracat 
MADDE 11 – (1) İhracat amaçlı verilen Üretim İzin Belgeleri kapsamında üretilerek

ihraç edilmiş olan ses ve gaz fişeği atabilen silahların, çeşitli sebeplerden dolayı iade edilmesi
veya yurt dışı fuarlarda sergilenmek veya test amacıyla yurt dışına çıkartılmış ses ve gaz fişeği
atabilen silahların geri getirilmesi durumunda, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
esaslara uymayan silahlar, yurt içi piyasaya arz edilemez. Yurt dışından sadece üretici veya ih-
racatı gerçekleştiren dağıtıcı tarafından geri getirilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlara ithalatta
belirlenen hükümler uygulanmaz. 

(2) Hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gönderilen yarı mamul ürünlerin yurt
içine geri getirilmesinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

(3) İçişleri Bakanı veya Dışişleri Bakanınca onaylı talep doğrultusunda, belirlenen ül-
kelere yapılan ihracata yönelik son kullanıcı belgesi istenebilir. 

(4) İhraç edilen ürünlerin GTİP kodunun yanlış beyan edildiğinin tespit edilmesi duru-
munda; dağıtıcının İçişleri Bakanlığınca verilen ruhsatı ve üreticinin Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığınca verilen tüm Üretim İzin Belgeleri 2 yıl süre ile askıya alınır, tekrarı halinde askıya
alınma süresi en son aldığı askıya alma süresinin 2 katı şeklinde uygulanır. 

İthalat 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ses ve gaz fişeği atabilen silahların it-

halinde, her bir model için 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen teknik resim
ile birlikte bu Yönetmelik kapsamında kuruluş izni bulunan firma tarafından Bakanlığa müra-
caat edilmesini müteakip, uygun görülen her bir model ses ve gaz fişeği atabilen silah için ön
ithal izin yazısı düzenlenir. Bakanlıkça düzenlenen ön ithal izin yazısı ve onaylanmış teknik
resim firmaya gönderilir. Ön ithal izin yazısı ile 3 adet ses ve gaz fişeği atabilen silah ithal edi-
lebilir. 

(2) Firma; Bakanlıktan alınan ön ithal izin yazısı, onaylanmış teknik resim ve 2 adet
numune ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat eder. Müracaat,
İçişleri Bakanlığı jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca ilgili mevzuat ve üretim
esasları bakımından incelenir. İnceleme neticesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
üretim esaslarına uygun olduğu belirlenen ses ve gaz fişeği atabilen silahın ithaline İçişleri Ba-
kanlığınca izin verilir. 

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamının ithali, sadece mevcut üretim izin bel-
gelerindeki ürünlerde kullanılmak şartıyla, nihai ürün üretmek üzere Üretim İzin Belgesi alan
firmalarca gerçekleştirilir. Ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamını ithal edecek firma, ilgili
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aksamı Üretim İzin Belgesindeki ürünlerden hangisinde kullanacağı bilgisi, kullanıma ilişkin
taahhütnamesi ve talep edilen miktar bilgileri ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat eder;
müracaatın uygun bulunması halinde söz konusu ses ve gaz fişeği atabilen silah aksamına İçişleri
Bakanlığınca ithal izni verilir. 

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silah aksamını ithal eden firmanın, ilgili ürünleri bu madde
kapsamı dışında kullandığının tespiti durumunda, almış olduğu tüm Üretim İzin Belgeleri 3
ay süre ile askıya alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Satış Esasları, Yetki Belgesi Alma, Satın Alma, Devir ve Nakil İşlemleri 

Satış esasları 
MADDE 13 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışı, mermi veya av malzemesi

ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. 
(2) Ses ve gaz fişeği atabilen silahları satan yerler, yurt içine ve yurt dışına sattıkları

mamullerin cins, çap ve seri numaralarını, satın alan kişi veya kuruluşun ad ve açık adreslerini
belirleyecek tarzda bilgisayar ortamında düzenleyecekleri listeleri bir ay içerisinde kolluk bi-
rimlerine bildirmek zorundadır. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip bildi-
rimler depo girişinde ve çıkışında anlık olarak yapılır. 

(3) Genel amaçlı üretimlerden yurt içine satılan ses ve gaz fişeği atabilen silahların am-
balaj ve kutularına Ek-1'de yer alan yasal uyarı ile ses ve gaz fişeği atabilen silahın kullanım
kılavuzunun konulması zorunludur. 

Yetki belgesi alma işlemi 
MADDE 14 – (1) Dağıtıcı, ses ve gaz fişeği atabilen silah satın alacaklara Kanunun 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları şartıyla satış yapar. Merkezi kayıt
sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi başvurusu elektronik ortamda yapılır.
Gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ses ve gaz fişeği atabilen silah satın almak isteyenlere mer-
kezi kayıt sistemi aracılığıyla yetki belgesi hakları verilir. 

(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. 
(3) Alınan her yetki belgesi ile bir adet ses ve gaz fişeği atabilen silah alınabilir. Ancak

ülkemizde ikamet eden yabancılara, turistlere, mültecilere, şartlı mülteci ve ikincil koruma sta-
tüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma sağlananlara ses ve gaz fişeği
atabilen silah satılamaz. 

(4) Dağıtıcının, Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamayan ve merkezi
kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi olmayan kişilere satış yapması du-
rumunda İçişleri Bakanlığınca verilen bayilik belgesi 5 yıl süre ile iptal edilir. 

Satın alma işlemi 
MADDE 15 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silah sadece dağıtıcılardan alınır. Merkezi

kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi sahibi, bu yetki belgesi ile birlikte
dağıtıcılardan ses ve gaz fişeği atabilen silahı satın alma işlemini gerçekleştirir. 

(2) Satın alma işlemini gerçekleştiren kişi fatura tarihinden itibaren bir aylık bildirim
süresi içerisinde, fatura ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimine müracaat
eder. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silah için Ek-3’te yer alan
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir. 

Devir işlemi 
MADDE 16 – (1) Başka bir kişiden ses ve gaz fişeği atabilen silahı devralmak isteyen

kişi, Ek-5’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Devir Sözleşmesini düzenler. Merkezi
kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip devralacak kişinin yetki belgesinin bulunması
zorunludur. 
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(2) Devreden ve devralan; devir işlemini, sözleşme ve ses ve gaz fişeği atabilen silah
ile birlikte kolluk birimi nezaretinde gerçekleştirir. 

(3) Müracaat edilen kolluk birimince devir işlemine konu ses ve gaz fişeği atabilen
silah için Ek-3’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir. 

(4) Devreden şahıs üzerinde kayıtlı ses ve gaz fişeği atabilen silahın düşümü kolluk bi-
rimince sağlanır. 

(5) Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip devir işlemleri devreden ve
devralanın hazır bulunduğu kolluk birimi nezaretinde yapılır. 

(6) Yetki belgesi ile ses ve gaz fişeği atabilen silah sahibi olan kişinin vefatı halinde;
bu kişiye ait ses ve gaz fişeği atabilen silahın, varsa vasiyetname ve/veya miras sözleşmesi hü-
kümlerine göre, yoksa mirasçıların tümünün muvafakati ile yürürlükteki mevzuata aykırı ol-
mamak şartıyla mirasçılardan birine devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları ha-
linde, terekenin paylaşımına ilişkin yargı kararları geçerlidir. 

Nakil işlemi 
MADDE 17 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar; fişekleri boşaltılarak, her an kul-

lanıma ve erişim kolaylığına imkân vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde Ek-3’te yer alan
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı ile nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen
şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir. 

(2) Bu silahlar bayiden veya üçüncü şahıslardan devir veya satın alınmasından itibaren
bildirimde bulunulmasına kadar tanınan bir aylık süre içerisinde birinci fıkrada belirtilen usule
göre ve ancak fatura ya da Ek-5’te yer alan belge ile nakledilebilir. Merkezi kayıt sisteminin
devreye alınmasını müteakip üretici ve dağıtıcılar tarafından yurt içi veya yurt dışına satılan
ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, merkezi kayıt sistemi tarafından oluşturulan nakil belgesi ile
nakledilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemlere aykırı davranılması durumunda Ka-
nunun 4 üncü maddesine göre işlem yapılır. 

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullere uygun
olarak posta veya kargo yoluyla nakledilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Denetim 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üreticiler Bakanlığın koordinasyonunda,

İçişleri Bakanlığı ile Bakanlık personelleri veya illerde bulunan teşkilatları tarafından teşkil
edilecek bir heyet marifetiyle yılda en az bir kez denetlenir. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında, dağıtıcılar ve piyasaya arz edilen ses ve gaz fişeği ata-
bilen silahlar, ürünlerin güvenliği ve teknik mevzuata ilişkin uygunluğu yönünden, İçişleri Ba-
kanlığı koordinasyonunda Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak heyet marifetiyle
denetlenir. 

(3) Denetimlerde, ses ve gaz fişeği atabilen silah, üretim esaslarına uygunluk bakımın-
dan, ücreti üretici tarafından karşılanmak üzere Bakanlıkça uygun görülen uygunluk değerlen-
dirme kuruluşlarında teste tabi tutulabilir. 

(4) Yapılan denetim sonucunda bu Yönetmelik esaslarını karşılamadığı tespit edilmiş
ürünlerin Üretim İzin Belgesi iptal edilebilir. 

Adres değişikliği 
MADDE 19 – (1) Adres değişikliklerinde, firma yeni adrese göre düzenlenmiş Sanayi

Sicil Belgesini almasını müteakip aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder: 
a) Sanayi Sicil Belgesi numarası. 
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b) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde
kaymakamlıklardan alınan yazı. 

(2) Başvurunun Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde, İçişleri Bakanlığı ve fir-
maya bildirim yapılır. Adres değişikliği yapan firmanın bu Yönetmelik kapsamında almış ol-
duğu izin ve belgelerinin geçerliliği devam eder. 

(3) Firmanın, ana adresini muhafaza etmekle birlikte yeni bir adreste şube açarak bu
Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunmak istemesi halinde, sadece şubesine ilişkin, kuruluş
iznine müracaat etmesi gerekmektedir. Mevcut Üretim İzin Belgelerinin tamamı, şube adresini
de kapsayacak şekilde mevcut geçerlilik tarihine göre yeniden düzenlenir. 

Unvan değişikliği 
MADDE 20 – (1) Unvan değişikliklerinde, üretici yeni unvana göre düzenlenmiş Sa-

nayi Sicil Belgesini aldıktan sonra Bakanlığa müracaat eder. 
(2) Unvan değişikliğinin Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde, İçişleri Bakan-

lığı ve firmaya bildirim yapılır. Unvan değişikliği yapan firmanın bu Yönetmelik kapsamında
almış olduğu izin ve belgelerinin geçerliliği devam eder. Firmanın talebi doğrultusunda üretim
izin belgeleri mevcut geçerlilik tarihine göre yeniden düzenlenir. 

Bilgi/merkezi kayıt sistemi
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan müracaatlar, iş ve işlemler, ilgili

Bakanlık bilgi sistemi ve merkezi kayıt sistemi alt yapıları ile elektronik olarak alınabilir. 
(2) Talep edilen bilgi, belge ve süreçler, bilgi sistemi ve merkezi kayıt sistemi altyapı-

larında belirtildiği şekilde olur. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 22 – (1) 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ses

ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Atıflar 
MADDE 23 – (1) Mevzuatta, 21 inci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Ses ve

Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış
sayılır.

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan Üretim İzin

Belgesi kapsamında üretilerek piyasaya arz edilen ürünler piyasada bulunabilir. 
(2) Firma bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yılın sonunda piyasaya arz edil-

meyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunda imha edilmek üzere bağlı
bulunduğu kolluk birimine teslim eder.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, üreticiler almış oldukları genel
satış ve ihracat amaçlı Üretim İzin Belgelerini 1 yıl içerisinde yenilemek zorundadır. 1 yılın
sonunda yenilenmeyen Üretim İzin Belgelerinin tamamı iptal olur. 

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihracat amaçlı imal edilmiş olan
ses ve gaz fişeği atabilen silahların ihracı sadece üretici firma tarafından yapılabilir. 

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilen silahların kriminal labo-
ratuvarlarında bulunan numuneleri, imha edilmek üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden
itibaren beşinci yılın sonunda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumuna teslim edilir.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji

Bakanı birlikte yürütür.
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Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK İÇİ VE HİZMET 

İÇİ EĞİTİM HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzen-

lenen meslek içi ve hizmet içi eğitim ile öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülecek

olan; hâkim ve savcılara yönelik meslek içi eğitimler ile noterler, serbest veya kamuda çalışan
avukatlar, hukuk sınıfı subaylar, eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen
diğer kişilere verilecek hizmet içi eğitimlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Kanununun 119 uncu maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,
d) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesini,
e) Danışma Kurulu: Başkanlığa önerilerde bulunmak üzere Akademide oluşturulan ku-

rulu,
f) Hizmet içi eğitim: Hâkim ve savcı sınıfı dışında hukuk ve adalet alanında çalışan di-

ğer kişilere yönelik eğitimleri,
g) Hukuk sınıfı subay: 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel

Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen subayları, 
ğ) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Kurulunu,
h) Meslek içi eğitim: Hâkim ve savcılara yönelik düzenlenen eğitimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitimin Niteliği, Hedefleri ve İlkeleri

Eğitimin niteliği
MADDE 5 – (1) Meslek içi eğitim; hâkim ve savcıların ihtiyaç duydukları konularda

eğitim almayı talep etme hakkı ile görev ve yetki alanları ile ilgili eğitim programlarına katılma
ödevini ifade eder.

(2) Hizmet içi eğitim; hukuk ve adalet alanında çalışan kişilere yönelik ilgili kurum,
kuruluş ve kurulların talebi ile düzenlenir.
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Eğitimin hedefleri
MADDE 6 – (1) Eğitimin hedefleri şunlardır:
a) Mesleki bilgi, beceri, birikim ve yeterlilik düzeyinin artırılması suretiyle mesleki ve

kişisel gelişime katkı sağlanması.
b) Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek hukuki

problemlere ilişkin alternatif çözüm üretebilme becerisinin geliştirilmesi.
c) İnsan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, hızlı ve etkin yargılama ya-

pabilme becerisinin geliştirilmesi. 
ç) Hukuk ve adalet alanındaki uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi. 
d) Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin uygulamaya yansıtılması ve uygulamada

birliğin sağlanması.
e) Yargı eğitimi alanındaki uluslararası temel belgeler, ilgili kurumların stratejik planları,

reform belgeleri ve eylem planları çerçevesinde eğitim programları düzenlenerek mesleki yet-
kinliğin geliştirilmesi.

f) İlgililere, uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi kazandırılması, mevcut bilginin uygulamada
nasıl kullanılacağının gösterilmesi ve bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değer-
lendirme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması.

g) Evrensel hukuk anlayışının içselleştirilmesine katkı sağlanması.
ğ) Meslek etiği bilincinin geliştirilmesi.
Eğitimin ilkeleri
MADDE 7 – (1) Eğitimde esas alınacak başlıca ilkeler şunlardır:
a) Katılımcılar arasında fırsat eşitliğini gözetmek.
b) İhtiyaç duyulan alanlara yönelik eğitim vermek.
c) Uygulamada sıkça karşılaşılan veya ihtisas gerektiren soruşturma, kovuşturma ve

davalara yönelik eğitimler vermek.
ç) Uzmanlık gerektiren bir göreve atanan hâkim ve savcılara atandıkları görevin nite-

liğine uygun programlar düzenlemek.
d) Uygulama birliğinin sağlanabilmesi, hukuki müzakerelerde bulunulabilmesi ve yar-

gısal sorunlara ilişkin deneyimlerin paylaşılabilmesi için programlar yapmak.
e) Görev, yetki ve mevzuat değişikliklerini kapsayacak şekilde karşılaşılması muhtemel

sorunlara ilişkin uyum eğitimi vermek.
f) Gerektiğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, eğitimler için bilgi,

belge, araç, gereç ve eğitici sağlamak.
g) Eğitimi kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, plana uygunluk, süreklilik,

uygulamaya yönelik olma ilkelerine uygun olarak yürütmek.
ğ) Eğitim yapılacak ortamları eğitimin gereklerine göre hazırlamak.
h) Eğitim programlarını hâkim ve savcıların yargısal görevlerini aksatmayacak şekilde

planlamak ve uygulamak.
ı) Eğitim konularının belirlenmesinde gereklilik ve öncelik sıralamasını gözetmek.
i) Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için ölçme ve değer-

lendirme yapmak.
j) Eğitim programlarını değişen ihtiyaçlar ile hukukî, sosyal, ekonomik, teknolojik ve

mesleki gelişmelere uygun olarak geliştirmek. 
k) Uzmanlık gerektiren alanlarda, alanında uzman eğiticilerden yararlanmak.
l) Eğitimin konularına göre ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve koordinasyon içe-

risinde olmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek İçi Eğitim

Meslek içi eğitim
MADDE 8 – (1) Meslek içi eğitim Akademi tarafından düzenlenen yıllık eğitim planı

çerçevesinde yürütülür.
(2) Yıllık plan haricinde de Akademiye yapılan başvuru üzerine ihtiyaç duyulan alan-

larda meslek içi eğitim programları düzenlenebilir.
(3) Akademinin taraf olduğu ulusal ve uluslararası projeler kapsamında; hâkim ve sav-

cılara yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri meslek içi eğitim olarak değerlendirilir.
Konuların belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Eğitim konularının belirlenmesinde;
a) Mevzuat ve reform belgelerine, Başkanlığın ve ilgili diğer kurumların stratejik plan-

ları ile eylem planlarına ve ilgili ulusal, uluslararası raporlarda belirtilen hususlara öncelik ve-
rilir.

b) İlk derece, bölge adliye veya bölge idare mahkemeleri, Bakanlık ve Kurul ile yüksek
mahkemelerden görüş alınır. 

c) Akademi tarafından kurulacak interaktif ortamda hâkim ve savcıların eğitime ilişkin
talepleri dikkate alınır.

ç) Akademi tarafından, ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmak suretiyle yapılacak
ihtiyaç analizlerinin sonuçları değerlendirilir.

Yıllık eğitim planının hazırlanması
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından 9 uncu maddedeki usullere göre belirlenen ko-

nulara ilişkin Danışma Kurulunun görüşü alınarak yıllık eğitim planı hazırlanır. 
(2) Yıllık eğitim plan taslağında eğitim programlarının;
a) Konusu ve amaçları,
b) Hedef kitlesi ile katılımcı sayısı,
c) Kongre, konferans, şûra, sempozyum, seminer, çalıştay, panel gibi bilimsel ve kül-

türel toplantı türlerinden hangisiyle yapılacağı,
ç) Yapılacağı yer, tarih ve süresi,
belirtilir.
(3) Yıllık eğitim planı Kurul ile Bakanlığa gönderilir ve Akademinin internet sitesinde

ilan edilir.
Yıllık eğitim planının uygulanması
MADDE 11 – (1) Akademi, yıllık eğitim planında belirlenen yöntem uyarınca eğitim

programlarının uygulanma usul ve esaslarını, içeriğini, eğiticilerini ve eğitim materyallerini
belirler.

(2) Akademi, eğitim programlarının yapılacağı konaklama ve eğitim tesislerini belirler,
bu amaçla gerekli görülmesi halinde hizmet satın alabilir.

(3) Akademi, yıllık eğitim planının amaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde uygulan-
ması için gerekli tedbirleri alır. 

Katılımcıların belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Planlanan eğitim programlarına katılmak isteyen hâkim ve savcıların

talepleri Başkanlık tarafından toplanır ve katılımcıların belirlenmesi için Kurula gönderilir.
(2) Yüksek mahkemelerin, Kurulun ve Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili

kuruluşlarında görevli hâkim ve savcılar, yetkili makamın izni ile eğitim programlarına katı-
labilir.
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(3) Eğitim programına yeterli talep olmaması durumunda gerektiğinde resen katılımcı
görevlendirilmesi Kuruldan talep edilebilir.

(4) Eğitim programına katılma izni verilenlerin listesi Kurul tarafından Başkanlığa bil-
dirilir.

Yıllık plan dışı eğitim 
MADDE 13 – (1) Akademi, ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık eğitim planı dışında da mes-

lek içi eğitim programı düzenleyebilir.
(2) Yüksek mahkemeler, Kurul, Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yıllık

eğitim planı kapsamı dışında hukuk ve adalet alanında eğitim talepleri değerlendirilerek, uygun
görülmesi halinde eğitim programı düzenlenebilir.

(3) Bu madde uyarınca düzenlenen meslek içi eğitim programları yukarıdaki usul ve
esaslar dâhilinde gerçekleştirilir.

Eğitimin değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Akademi tarafından, meslek içi eğitimlerin değerlendirmesi yapılır.

Bu kapsamda eğitimlerin hâkimler ve savcılar üzerindeki etkinliği ve verimliliği araştırılır.
Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının tespitine yönelik etki analizleri yapılır.

(2) Eğitim programının etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesinde yardımcı
olmak ve gelecek eğitim dönemlerine katkı sağlamak üzere eğitim öncesinde, döneminde ve
sonrasında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak öğretim elemanları ile katılımcıların görüş ve
düşüncelerinin alınmasına yönelik anket, gözlem ve görüşme gibi ölçme ve değerlendirme
araçları uygulanır ve sonuçlar raporlanır. Hazırlanan raporlar ilgili kurum ve kuruluşlarla pay-
laşılabilir.

İşbirliği
MADDE 15 – (1) Eğitim programları, eğitimin konusu ve amacına göre gerektiğinde

Yüksek mahkemeler, Kurul, Bakanlık, ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
yapılarak düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim

Hizmet içi eğitim
MADDE 16 – (1) Noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden fayda-

lanması uygun görülen diğer kişilere talepleri halinde hukuk ve adalet alanını ilgilendiren ko-
nularda eğitim programları hazırlanabilir.

(2) Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine hukuk sınıfı subaylara yönelik hizmet
içi eğitim programları düzenlenir.

Eğitimin düzenlenmesi
MADDE 17 – (1) Eğitim programları;
a) Noterler için Türkiye Noterler Birliğinin,
b) Serbest avukatlar için Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baroların,
c) Hukuk sınıfı subaylar için Milli Savunma Bakanlığının,
ç) Kamu kurum, kuruluş ve kurullarında çalışanlar için ilgili kurum, kuruluş veya ku-

rulların
talepleri üzerine Akademi tarafından düzenlenebilir. 
(2) Kabul edilen eğitim talebi, ilgili kurum, kuruluş veya kurullara bildirilir.
Konuların belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Eğitim konuları, ilgililerin talepleri dikkate alınmak suretiyle belir-

lenir.
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(2) Eğitim konularının belirlenmesinde;
a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklere,
b) Uygulamada sıklıkla karşılaşılan hukuki problemlere,
c) İnsan haklarına ve evrensel hukuk anlayışına,
ilişkin konulara öncelik verilir.
Eğitim programının hazırlanması
MADDE 19 – (1) Eğitim programı işbirliği içerisinde hazırlanır. 
(2) Eğitimin;
a) Konusu ve amaçları,
b) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, panel gibi toplantı türlerinden

hangisiyle yapılacağı,
c) Yapılacağı yer, tarih ve süresi,
hazırlanan programlarda belirtilir.
(3) Eğitime katılacaklar, talepte bulunan kurum tarafından belirlenir.
(4) Akademi tarafından hazırlanan eğitim programı, ilgililere bildirilir.
Eğitim programının uygulanması
MADDE 20 – (1) Akademi, eğitim programının uygulanma usul ve esaslarını, içeriğini,

eğiticilerini ve eğitim materyallerini belirler.
(2) Akademi, eğitim programının yapılacağı eğitim ve konaklama tesislerini belirler,

bu amaçla gerekli görülmesi halinde hizmet satın alabilir.
(3) Akademi, eğitim programının amaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde uygulan-

ması için gerekli tedbirleri alır.
(4) Eğitimler, talep eden kuruluşlarca belirlenecek tesislerde de yapılabilir.
(5) Hizmet içi eğitim programının uygulanması için gerekli harcamalar, ilgili kurum,

kuruluş ve kurullar tarafından karşılanır ve eğitim masrafları eğitim başlamadan önce akade-
minin ilgili hesabına yatırılır.

Eğitici görevlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Akademi, hizmet içi eğitim kapsamında kalan kurumlar tarafından

düzenlenen eğitim programlarına talep edilen konularda eğitim vermek üzere eğiticiler görev-
lendirebilir.

Eğitimin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Akademi, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak suretiyle

eğitimin etkinliğini ve verimliliğini ölçebilir, rapor hazırlayabilir. Hazırlanan raporlar ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla paylaşılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğiticilerin belirlenmesi
MADDE 23 – (1) Meslek içi ve hizmet içi eğitimde;
a) Yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri,
b) Hâkimler ve savcılar,
c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile

araştırma görevlileri,
ç) Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler,
d) Akademide çalışan alanında uzman kişiler,
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına

mensup uzmanlar, avukatlar, hukuk müşavirleri, noterler, hukuk sınıfı subayları ve alanında
uzman kişiler,

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                17 Aralık 2019 – Sayı : 30981



f) Yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar,
g) Özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar,
eğitici olarak belirlenebilir.
(2) Eğiticiler belirlenirken tercihen eğitim ve ders anlatma tecrübesi olan, mesleki ve

bilimsel eseri bulunan, yabancı dil bilen, üstün başarısı ile eğitim faaliyetinde faydalı olacağı
değerlendirilen kişilere öncelik verilir.

Ders ücreti 
MADDE 24 – (1) Akademi tarafından meslek içi ve hizmet içi eğitimlerde ders ver-

mekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler
ve alanında uzman kişilere, verdikleri her ders için 2802 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi ge-
reğince ücret ödenir.

Uzaktan eğitim
MADDE 25 – (1) Akademi, meslek içi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim

yöntemiyle gerçekleştirebilir.
(2) Uzaktan eğitim ile teknolojinin sağladığı çoklu ve interaktif ortam imkânları kulla-

nılarak meslek içi ve hizmet içi eğitimin başarısını arttırmak için diğer kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapılabilir.

(3) Uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir merkez kurulabilir.
Sorumluluk
MADDE 26 – (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içinde programa ilişkin belirlenen

kurallara uyar.
(2) Mazereti nedeniyle programa katılmak istemeyenlerin talepleri ilgisine göre Kurula

veya bağlı oldukları kurum ve kuruluşa bildirilir.
(3) Mazereti bulunmaksızın eğitim programlarına katılmayanlar, mazeret talebi Kurul

veya bağlı oldukları kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmemesine rağmen eğitim progra-
mına katılmayanlar ile derslere devam etmeyenler Kurula veya bağlı oldukları kurum ve ku-
ruluşa bildirilir.

Belge verilmesi
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimlere katılanlara eğitimin konusu,

süresi, tarihi ve yerini belirten belge verilebilir.
Eğitim materyalleri
MADDE 28 – (1) Eğitim programlarına katılanlara, yüksek mahkeme içtihatları, sık-

lıkla karşılaşılan suç ve davalar ile diğer pratik bilgiler içeren mesleki konularda kitap, bülten,
dergi, broşür, CD, DVD ve benzeri gereçler dağıtılabilir.

(2) Programlarda sunulan tebliğler, çalışma raporları ve açılış konuşmaları yayın haline
getirilebilir.

(3) Eğitim materyalleri ve ikinci fıkra uyarınca oluşturulan dokümanlar internet orta-
mında yayınlanabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 29 – (1) 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî,

İdarî ve Askerî Yargı Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik ile
28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Hiz-
met İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yü-

rütür.
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Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi yayın esasları ile

yayın kurulunun oluşumu, toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yayımlanacak

eser ve işlenmelerin; seçilmesi, tercüme ettirilmesi, çoğaltılması, işaret, ses veya görüntü nak-
line yarayan araçlarla umuma iletilmesi, satın alınması ve malî haklarının devralınması ile telif,
tercüme, basım, satış ve dağıtımında uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
4 üncü ve 15 inci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
c) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin

her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini ve doğrudan elek-
tronik ortamda hazırlanmış şeklini,

ç) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan, Akademinin görev alanıyla ilgili ilim, edebiyat,
musiki, güzel sanatlar, sinema, tiyatro olarak sayılan her nevi yazılı, sözlü ve görsel fikir ve
sanat ürünlerini,

d) İşlenme: Başka eser veya eserlerden yararlanılarak meydana getirilen ve bu eserlere
göre müstakil olmayıp, hazırlayanın da katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat ürünlerini,

e) Manyetik depolama üniteleri: Kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okuna-
bilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,

f) Nevi değişikliği: Roman, hikaye, şiir, tiyatro ve piyes gibi eserlerden birinin diğerine
çevrilmesini,

g) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana ge-
tirilen fikir ürünlerini,

ğ) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,
h) Yayın: Kitap, dergi, gazete, bülten, afiş, çeviri, broşür, görüntülü film, resim, fotoğraf

ve benzeri yazılı, sözlü, görsel ve sanal eserleri,
ı) Yayın kurulu: Türkiye Adalet Akademisi yayın kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yayın İşleri, Yayın Kurulu ve Eserlerin İncelenmesi

Yayın işleri
MADDE 5 – (1) Türkiye Adalet Akademisi adına yapılacak her türlü süreli ve süresiz

yayınlar için; imtiyaz sahibi, Akademi Başkanıdır. 
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(2) Türkiye Adalet Akademisi adına yapılacak her türlü süreli ve süresiz yayınlar için;
sorumlu yazı işleri müdürü ve editörler Akademide görev yapan hâkimler veya diğer personel
arasından Akademi Başkanı tarafından görevlendirilir.

(3) Yayın işlerinin yerine getirilmesi ve yayın kurulunun sekretarya hizmetlerinin yü-
rütülmesi amacıyla Akademi bünyesinde bir birim oluşturulur.

Yayın kurulunun oluşumu
MADDE 6 – (1) Başkan, Türkiye Adalet Akademisi yayınları yazı işleri müdürü ve

yayın editörleri yayın kurulunun daimi üyesidirler. Yayın kurulu; daimi üyeler ile başkanın üni-
versitelerin hukuk fakültelerinden seçeceği dört öğretim elemanından oluşur. 

(2) Başkan, yayın kuruluna başkanlık eder.
(3) Daimi üyeler, görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri sona ermiş sayılır. Üniversi-

telerin hukuk fakültelerinden seçilen üyelerin görev süresi bir yıldır, görev süresi dolan üye
yeniden seçilebilir.

(4) Yayın kurulunun boşalan üyeliğine aynı usule göre kalan süre için yeni üyeler seçi-
lir.

(5) Yayın kurulu, gerekli gördüğü konularda uzmanların yardımına başvurabilir. 
(6) Yayın kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanın belirleyeceği birim tarafından yü-

rütülür.
Toplantı ve karar
MADDE 7 – (1) Yayın kurulu, Başkanın daveti üzerine en az beş üye ile toplanır. Baş-

kanın yokluğunda, görevlendireceği kişi yayın kuruluna başkanlık eder.
(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde

yayın kurulu başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
(3) Yayın kurulu üyelerine veya üyelerin eşlerine, üçüncü derece dahil olmak üzere kan

veya kayın hısımlarına ait eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması toplantılarına ilgili üye
katılamaz.

(4) Akademi Başkanlığınca yapılan panel, konferans, sempozyum sonuçları ile ders
notlarının yayımlanması, meslek öncesi, meslek içi ve hizmet içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç
duyulan kitap ve benzeri yayınların satın alınması için yayın kurulu kararı gerekmez.

Yayın kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Yayın kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Akademinin yıllık faaliyet programları çerçevesinde malî imkanlara göre bastırılması,

çoğaltılması, yayımlanması veya sanal ortama aktarılması gereken eserleri ve işlenmeleri ka-
rarlaştırmak.

b) Akademinin yıllık performans programına ve bütçe imkânlarına uygun olarak ya-
yınların içerik ve şekil yönünden geliştirilmesini ve düzenli yayımlanmasını sağlamak.

c) Yayımlanacak kitap ve dergilerin yayın ilkelerini belirlemek ve bu ilkeler etrafında
eserlerin basım ve yayımını sağlamak.

ç) Akademi tarafından yayımlanacak dergilerde yer alacak eserleri belirlemek.
d) Görsel eserler ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlan-

masını sağlamak.
e) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili ya-

yınlarını takip etmek, gerekli görülenlerin tercümesine karar vermek.
f) Araştırmacı ve uzmanlara hukuk ve adalet eğitimi alanında eserler hazırlatılarak ya-

yımlanmasını sağlamak.
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g) Her türlü yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan eserlerin satın alın-
ması, süreli, yazılı ve görsel yayınlara abone olunması konusundaki talepleri incelemek ve uy-
gun görülenlerin alımı için teklifte bulunmak.

ğ) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile diğer basın, yayın kurum ve kuruluşlarıyla
işbirliği içinde hukuk ve adalet alanında halkı aydınlatıcı hukuk yayınları hazırlanmasını temin
etmek.

h) Yayın dizilerini tespit etmek ve bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve çevirmenleri
belirlemek.

ı) Akademi kütüphanesine satın alınacak eserleri belirleyip alımlarını karara bağlamak.
Eserlerle ilgili işlerin yürütülmesi
MADDE 9 – (1) Eserlerin yayımlanması ile ilgili işler, Başkanın belirleyeceği birim

tarafından yürütülür.
Eserleri inceleme usulü
MADDE 10 – (1) Yayımlanmak üzere Akademiye verilen her türlü eser ya da işlen-

melerin incelenmesi, Başkanın belirleyeceği birim tarafından hazırlanacak raporun, yayın ku-
rulu tarafından değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

Değerlendirme ilkeleri
MADDE 11 – (1) Yayın kurulu yayımlanması talep edilen eserleri, aşağıdaki temel il-

keler doğrultusunda değerlendirir.
a) Şekil yönünden;
1) Eser sahibinin daha önce yayımlanmadığını beyan eden bir dilekçesi ekinde, eserini

ilan edilen yazım ve atıf kuralları çerçevesinde fiziki ve elektronik ortamda ilan edilen kurallara
göre sunması,

2) Eserin sahibi tarafından imzalanması,
3) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve bunlara benzer eser ve içeriğinin basım

teknolojisine uygun usul ve teknikle hazırlanması,
4) Fotoğraf ve diaların kaliteli bir basım için uygun olması,
5) Yabancı dilde hazırlanmış olmadıkça yayımlanması talep edilen eserin Türkçe dil

bilgisi kuralları yönünden kontrol edilmiş olması,
6) İlan edilmiş bulunan yayın kurallarına uyulması.
b) Esas yönünden;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması,
2)  Suç teşkil etmemesi,
3) Kamu düzeni ve milli menfaatlere uygun olması,
4) Akademinin kuruluş amaç ve görevleri başta olmak üzere, faydalı olacağı değerlen-

dirilen konularda; doğru bilgi verici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması,
5) Meslek mensupları, yargı çalışanları, uygulayıcılar, akademik çevreler ile kamuoyu

için yardımcı ve yol gösterici olması,
6) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanması.
İnceleme sonucunda yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) İncelenen eser veya işlenmelerin;
a) Aynen yayımı uygun görüldüğü takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygundur”,
b) Düzeltme, çıkarma veya ilaveler yapılması önerildiği takdirde, üzerine “Yapılacak

Değişikliklerle Yayımlanması Uygundur”,
c) Yayımlanması uygun görülmediği takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygun Görül-

memiştir”, 
ibareleri yazılarak üyelerce imzalanır.
(2) Farklı görüş sahibi olan üye gerekçesini ayrıca bildirir.
(3) Eser veya işlenmelerin değerlendirme sonucu, eser veya işlenme sahibine bildirilir.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                17 Aralık 2019 – Sayı : 30981



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademi Yayınlarının Hazırlanması, Basımı, Dağıtımı ve Satış Şartları

Eserlerin ve işlenmelerin hazırlanması
MADDE 13 – (1) Akademi, basılı veya elektronik ortamda; telif, tercüme, araştırma,

inceleme, bibliyografya, dergi, işlenme, çeviri, bülten, derleme, gazete, kitap, eğitim dokümanı,
katalog, broşür, rapor, tez ve bunlar gibi Akademi tarafından yapılan eğitim kapsamında oku-
tulan konularla ilgili ders kitabı niteliğinde yazılı eserler veya işlenmeler hazırlatabilir.

(2) Akademinin çıkardığı dergilerdeki işlenmeler hakemli ve hakemsiz olabilir. Ha-
kemlerin seçimi ve hakemli işlenmelerin usulleri yayın kurulunun çıkaracağı yönerge ile be-
lirlenir.

Yarışma ve ısmarlama yoluyla eser temini
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin yazdırılması ve yaptırıl-

masını sağlamak amacıyla Başkanın teklifi ve yayın kurulunun kararı ile ödüllü ve ödülsüz ya-
rışma açılabilir veya ısmarlanabilir.

Eserin sonraki baskıları
MADDE 15 – (1) Baskısı yapılan eserin toplam yüzde yetmiş beşi satılınca sonraki

baskılarının yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilmesi için durum Başkanın belirleye-
ceği birim tarafından Akademi Başkanlığına bildirilir.

Dağıtım
MADDE 16 – (1) Yayımlanan eserlerin dağıtımı, Başkanın belirleyeceği birim tarafın-

dan yapılır.
(2) Yayımlanan eserlerin ücretsiz dağıtımı, hukuk ve adalet alanı ile ilgili bulunan kişi

ve kuruluşlara, üniversite kütüphanelerine, yayın değişimi yapılan kurumlara ve Başkanın uy-
gun göreceği kişi ve kuruluşlara yapılır.

Satış şartları
MADDE 17 – (1) Yayın satış şartları şunlardır:
a) Aynı kitaptan en az on adet satın alınması halinde birim fiyatından yüzde yirmi, el-

liden fazla satın alınması halinde ise yüzde otuz beş indirim uygulanır.
b) Meslek mensupları ve yargı çalışanlarına, avukat ve noterlere, akademik personele

ve öğretmenlere eserin birim fiyatından yüzde yirmi beş; hâkim ve savcı adayları, avukat staj-
yerleri ve kimlik ibrazı şartıyla öğrencilere, yüzde otuz beş indirim uygulanabilir.

c) Yayımlanan kitap ve derginin mevcudu on adet kalıncaya kadar satışı yapılır.
Yayınların maliyet hesabı
MADDE 18 – (1) Kitabın maliyeti; telif hakkı ücreti, kâğıt, baskı ve cilt bedelleri ile

kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücretli veya ücretsiz kitaplar için yüzde elli ora-
nında artırımından oluşur. Bulunan toplamın baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti
belirlenmiş olur.

(2) Başkanın teklifi ve Yayın kurulunun onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit
edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzeltmeler
MADDE 19 – (1) Eser veya işlenme sahipleri, Başkanın belirleyeceği birim tarafından

verilen süre içinde, basımevi düzeltmelerini bizzat yapmakla yükümlüdürler. Ancak gerekli
görülen hallerde düzeltme işlemi Başkanın görevlendireceği bir veya birden fazla danışmana
da yaptırılabilir.
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(2) Eser veya işlenme sahipleri, muhtemel maddi hatalar konusunda, Akademi Başkan-
lığının tasarruf yetkisini kabul etmiş sayılır.

Yazar ve işleyene verilecek yayınlar

MADDE 20 – (1) Bastırılan eser ve işlenmelerde yazar ve işleyene bedelsiz olarak ki-
taplardan elli adet, dergide yazısı çıkanlara ise o sayıdan beş adet verilir. Yayın kurulu gerekli
gördüğü hallerde dergide çıkan yazıların ayrı baskılarının yapılmasına karar verebilir.

Temlikname

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eser ve işlenmelerin
sahipleri, eser veya işlenmenin ilk ve sonraki baskıları üzerindeki işleme hakkı, çoğaltma hakkı,
yayma hakkı, temsil hakkı ile işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
hakkını Akademiye devir ve temlik ettiğini bildirir bir temliknameyi Akademi Başkanlığına
verir. 

(2) Yayımlanacak eser ve işlenmelerin sahipleri, eser veya işlenme üzerinde başka ku-
rum veya kuruluşlar ile üçüncü şahısların haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm so-
rumluluğu üstlendiklerini beyan eden, imzalı bir taahhütnameyi, Akademi Başkanlığına verir.

(3) Ortak eserlerle ilgili temliknameyi ve gerekli ise izin belgesini eser veya işlenme
sahiplerinden birisi, diğerlerinin vekâletini almak suretiyle Akademi Başkanlığına verebilir.

(4) Tercüme eser teklifinde bulunanların 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olmaları zorunludur.

(5) Yayın kurulunca yayımlanması uygun görülen eser ve işlenmeler bir yıl içinde ba-
sılmadığı takdirde bunlara ilişkin sözleşmeler münfesih sayılır.

(6) Eser sahipleri, hakemler ve ilgililer ile yapılacak yazışmalar elektronik posta yoluyla
yapılabilir.  

Eserlerin saklanması

MADDE 22 – (1) Akademi tarafından yayımlanan basılı, süreli, sesli ve görüntülü bü-
tün eser ve işlenmelerin ilk ve sonraki baskılarının her birinden on adet ve satın alınan eser
veya işlenmelerden ise beş adet olmak üzere arşiv oluşturulur.

Mali haklar

MADDE 23 – (1) Telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve basılacak eser inceleme ücret-
leri, yarışma, ısmarlama eser ücretleri, Yayın Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve düzeltme ile
koordinatörlük ücretleri gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar hakkında 23/8/2006 tarihli ve
2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5846 sayılı Kanun ile bu
konuda çıkarılmış ilgili mevzuat ve milletlerarası sözleşme hükümleri göz önünde bulundurulur.

Yetki devri

MADDE 25 – (1) Başkan bu Yönetmelikteki görev ve yetkilerini devredebilir.
Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yü-
rütür.
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 

DESTEKLENEN PROJELERİN HARCAMALARININ 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TÜSEB kaynaklarından desteklenmesine ka-

rar verilen projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve mu-
hasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, TÜSEB tarafından desteklenmesine karar verilen projeler karşılığı
aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile dene-
timinde uygulanacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 666 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendi ve 676 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırmacı: Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturul-

masında yer alan ve alanında gerekli uzmanlığa sahip en az lisans mezunu olan, projenin bi-
limsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçen, proje yürütücüsü dışın-
daki kişileri,

b) Başkan: TÜSEB Başkanını,
c) Birim: Kurum ve TÜSEB enstitülerinde araştırma projeleri ile ilgili harcamalara iliş-

kin kayıt ve idari işlemleri yürüten veya Kurum tarafından, belirtilen işlemleri yürütmekle gö-
revlendirilen birimi,

ç) Bursiyer: Projede tatbikat amacıyla yer alarak projeye katkı sağlayan, Türkiye’de
kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri ve doktora
sonrası kişileri,

d) Ekonomik sınıflandırma kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜSEB tarafından
kabul edilen proje bütçesinde, yapılacak harcamaların nitelikleri itibarıyla analitik kodlama
sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri,

e) Gelişme raporu: Sözleşmede belirlenen tarihlerde, TÜSEB tarafından belirlenmiş
formata uygun olarak sunulan dönemsel gelişmelerin izlenmesi amacıyla hazırlanan raporu,

f) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisinin talimatı üzerine; işin yaptırılması,
mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve
ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama
yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,

g) Hakem: Projenin, onaylanan öneri formuna ve sözleşmeye uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğini TÜSEB adına izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu amaçla yapılacak
toplantılara katılmakla görevlendirilen konusunda uzman kişi veya kişileri,

ğ) Harcama yetkilisi: Araştırma ve geliştirme destek programları kapsamında destek-
lenen projelerde proje yürütücüsünü; diğer projelerde ise projeden sorumlu olmak üzere söz-
leşmeye yürütücü kuruluş adına imza atan, yürütücü kuruluşun üst yöneticisini ve/veya üst yö-
neticisi tarafından belirlenen kişiyi,
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h) Kamu kurumu: Merkezi Yönetim ve sosyal güvenlik kurumları kapsamında yer alan
idareleri,

ı) Kurum: Projeyi öneren ve proje sözleşmesini imzalayan tüzel kişiler ile TÜSEB’e
bağlı enstitü ve merkezleri,

i) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında proje yürütü-
cüsü kuruluşun imkânlarından faydalanılması karşılığı, proje maliyetine bağlı olarak TÜSEB
tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda hesaplanan ve proje bütçesine eklenen tu-
tarı,

j) Müşteri: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının karşılanması amacıyla;
Ar-Ge projesinin amacını, kapsamını, süresini, bütçesini, şartlarını ve beklenen sonuçlarını ta-
nımlayan, proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, proje öneri formunu ve proje sözleşmesini
proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar ile müştereken imzalayan, TÜSEB’e ilgili mevzuat kapsa-
mında destek başvurusunda bulunan, proje destek başvurusunun kabul edilmesi ve sözleşme
imzalanması durumunda; projenin izlenmesi, denetlenmesi ve TÜSEB ile eşgüdümünün sağ-
lanmasından sorumlu olan kurum ve kuruluşları, 

k) Özel kuruluş: Ticaret siciline kayıtlı Türkiye’de yerleşik özel hukuk tüzel kişilerini,
l) Panel/Komisyon: Proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla TÜSEB tarafından

ilgili proje konularında uzman kişilerden oluşturulan kurulu,
m) Panelist/Jüri: TÜSEB tarafından yürütülen programlara sunulan proje başvurularını

değerlendiren, sonuçları yazılı bir raporla TÜSEB’e ileten bilim insanlarını,
n) Proje: TÜSEB destek mevzuatında tanımlanan projeleri,
o) Proje hesabı/Özel hesap: Proje karşılığı aktarılan tutarların izlendiği ve Birim tara-

fından her bir proje için açılan hesabı,
ö) Proje sonuç raporu: Proje bitiminde TÜSEB’e sunulan proje sonuçlarına ilişkin ra-

poru,
p) Proje yöneticisi: Projenin birden çok yürütücü kurum/kuruluş ile birlikte gerçekleş-

tirilecek olması durumunda proje yürütme ekibi (PYE) tarafından sözleşmede belirlenen gö-
revleri yerine getiren, PYE adına idari ve bilimsel sorumluluk taşıyan ve PYE’yi temsilen ya-
zışmaları yapan proje yöneticisi kuruluşun proje yürütücüsünü,

r) Proje yürütücüsü: Proje yürütücüsü kuruluşun sorumluluğu altındaki proje faaliyet-
lerinin yürütülmesi amacıyla, proje yürütücüsü kuruluş tarafından görevlendirilen, ilgili bilim
ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine
sahip; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜSEB
ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayım-
layabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek araştırmacı niteliklerini taşıyan kişiyi,

s) Proje sözleşmesi: TÜSEB mevzuatına göre taraflarca imzalanan sözleşmeyi/proto-
kolü/talimatnameyi,

ş) PYDDB: TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığını,
t) Taşınır Mal Yönetmeliği: 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğini,
u) Vakıf yükseköğretim kurumu: Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar

tarafından kurulmuş bulunan üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ile bir üniversite veya yük-
sek teknoloji enstitüsüne bağlı olmayan meslek yüksekokulunu,
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ü) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, pro-
jenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak sürekli veya geçici
olarak görev alan ve işvereni Kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geç-
meyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli,

v) Yeminli Mali Müşavir (YMM): 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca Yeminli Mali Müşavir
Odalarının çalışanlar listesinde kayıtlı olan meslek mensubu ve/veya mensuplarını veya bunlar
tarafından mevzuata uygun olarak kurulmuş denetim firmalarını,

y) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Kurumlarına İlişkin Hükümler

Projenin değerlendirilmesi, kabulü ve destek tutarlarının aktarılması
MADDE 4 – (1) Proje başvuru, değerlendirme ve kabulü TÜSEB tarafından belirlenen

usul ve esaslara göre yapılır. Değerlendirilerek kabul edilen projelerin desteklenmesine ilişkin
sözleşme imzalanır. İmzalanan proje sözleşmesinin ve eklerinin bir örneği ilgili kamu kuru-
muna gönderilir.

(2) TÜSEB tarafından desteklenmesine karar verilen araştırma ve geliştirme projeleri
ile diğer projeler için tahsis edilen kaynaklardan Yönetim Kurulunun veya Başkanın uygun
göreceği projelere ilişkin tutarlar, TÜSEB bütçesine gider kaydedilmek suretiyle TÜSEB
enstitüleri dâhil olmak üzere proje yürütücüsü olan kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine
gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplara aktarılır ve bu hesaplarda izlenir.

(3) Açılacak özel hesaplara, belirlenen tutarların aktarılmasında, TÜSEB’in nakit du-
rumu da dikkate alınarak proje sözleşmesinde belirlenen ödeme planı esas alınır.

Ön ödeme ve mahsup işlemleri
MADDE 5 – (1) Ön ödeme limitleri; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yö-

netimi ve Kontrol Kanunu, söz konusu Kanun uyarınca çıkarılan mevzuat ve Yılı Bütçe Kanu-
nunda özel bütçeli idareler için öngörülen ön ödeme tutarlarını aşmamak kaydıyla TÜSEB ta-
rafından belirlenir. Alımlar bu limitler dâhilinde proje yöneticisi/yürütücüsü veya görevlendi-
receği mutemetler tarafından yapılır. Seyahat için yapılacak ön ödeme talepleri diğer ön ödeme
taleplerinden bağımsız olarak yapılabilir.

(2) Ön ödeme talepleri, proje bütçesine bağlı olarak ve ekonomik sınıflandırma kodu
belirtilmeksizin toplam tutar üzerinden Birime yapılır. Talep edilen ön ödeme tutarı, proje öde-
neğinin kontrolünü müteakip harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yet-
kilisince en geç beş işgünü içerisinde ilgililerin banka hesabına aktarılır.

(3) Alınan ön ödemelerin; yurt içi alımlarda en geç üç ay içinde, yurt dışı alımlarda en
geç altı ay içinde, seyahatler için alınan ön ödemelerin ise 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Har-
cırah Kanununa göre kapatılması gerekir. 

(4) Saha çalışmalarında alınan ön ödemeler çalışma tamamlandıktan sonra en geç 30
gün içinde mahsup edilir. Alınan ön ödeme ile gerçekleştirilecek harcamaların sözleşmede be-
lirtilen proje bitiş tarihinden önce yapılması esastır.

(5) Proje için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların temini ile
ilgili olarak, yüklenicilerin akreditif karşılığı kredi şeklindeki ödemeleri kabul etmemeleri ha-
linde, imzalanan sözleşmede ön ödeme yapılabileceği yönünde hüküm bulunması ve sorum-
luluğun proje yöneticisinde/yürütücüsünde olması kaydıyla ön ödeme yapılabilir. 
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(6) Yurt içi alımlarda, zorunlu hallerde teminat alınmaksızın nakit ödeme suretiyle alım
yapılabilir. Yurt dışı alımlarda ise zorunlu hallerde teminat alınmaksızın nakit ödemenin yanı
sıra kredi kartı yoluyla da alım yapılabilir.

(7) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların birim tarafından proje bütçesindeki ekonomik
sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleşti-
rilir. Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutarının en az % 50’si harcanmadan iade edildiği tak-
dirde, TÜSEB tarafından harcanmama gerekçesi istenebilir. Yapılan değerlendirme sonucunda
proje yürütücüsünün veya mutemedin ihmal, kusur veya suistimalinin tespiti halinde harcan-
mayan tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi ile birlikte ilgililerden genel hükümlere göre tahsil
edilerek özel hesaba aktarılır.

(8) Mahsup süresi sonunda kapatılmayan ön ödeme tutarlarıyla ilgili olarak yalnızca
mahsup süresi içerisinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Kalan tutarlar, 6183 sayılı Ka-
nunda belirtilen oranlarda gecikme faiziyle birlikte ilgililerden genel hükümlere göre tahsil
edilir ve özel hesaba aktarılır.

(9) Bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz.
Aynı kişi mutemet olarak aynı anda birden fazla projeden ön ödeme alabilir. Aynı projede birden
fazla mutemet tayin edilebilir. Mutemet olarak görevlendirilen her bir kişiye mutemedi olduğu
her bir proje için TÜSEB tarafından belirlenen limiti geçmemek ve bu limitler mutemet bazında
ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla ön ödeme yapılabilir. 

(10) Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki ön ödemeyi başka bir mu-
temede devredebilir. Ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama belgelerinin
yeni görevlendirilen mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden mute-
metçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe yetkilisine ibraz edilerek ön ödeme
kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan
mutemede verilir.

(11) İşin belirlenen süreden önce tamamlanması ya da süresinde tamamlanamayacağının
anlaşılması durumlarında bu Yönetmelikte belirlenen süreler beklenilmeksizin ön ödemenin
mahsubu yapılır. Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı ile bu bel-
gelerin icmal listesi (ön ödeme/kesin hesap formu) “Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve be-
lirtilen taşınır malların muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır”
şerhi düşülerek proje yöneticisi/yürütücüsü ve/veya varsa araştırmacı tarafından imzalanır. 

İhale işlemleri
MADDE 6 – (1) Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması ta-

lebi, proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından birime yapılır. Alımlar, 23/6/2010 tarihli ve
2010/646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Tarafından
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İha-
lelere İlişkin Esaslar ile bu Yönetmeliğe göre gerçekleşir.

(2) Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin
(f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara göre oluşturulan komisyonlarda,
proje yöneticisinin/yürütücüsünün harcama yetkilisi olmadığı durumlarda, proje yürütücüsü
ve varsa bir proje araştırmacısı görevlendirilir. Proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olduğu
durumlarda, proje yürütücüsünün isteği üzerine ilgili kamu kurumu tarafından oluşturulmuş
ihale komisyonları marifetiyle de (komisyonda proje personeli bulunmaksızın) alımlar gerçek-
leştirilebilir.
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(3) Bu kapsamda ön ödeme alınarak yapılan alımlar hariç, alınacak makine ve teçhizata
ait teknik şartnamenin ilgili kamu kurumunda görevli proje personeli ve/veya proje yürütücü-
sünün görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanması ve proje yürütücüsü tarafından onay-
lanması zorunludur. İdari şartnameler ise ilgili kamu kurumunun, projelerin satın alımları için
belirlediği birim tarafından hazırlanır.

Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 7 – (1) Harcamaların belgelendirilmesinde TÜSEB tarafından belirlenen form

ve belgeler kullanılır. Bunun dışında, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygula-
nır.

(2) Doğrudan temin suretiyle yapılan satın almalara ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri
belgeler yürütücü ve/veya varsa araştırmacı ve/veya satın alma işlemini yürüten görevli tara-
fından “Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır malların muayene ve kabulü
yapılarak tam ve kusursuz teslim alınmıştır” şerhi düşülerek imzalanır.

(3) Sözleşmede aksine hüküm bulunmaması halinde, proje kapsamında satın alınan ta-
şınırlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak Taşınır Mal Yö-
netmeliği hükümlerine göre projenin fiilen yürütüldüğü birimin envanter kayıtlarına alınır. Ka-
yıtlara alınan dayanıklı taşınırlar, proje yürütücüsü veya uygun gördüğü bir proje personeli adı-
na düzenlenecek taşınır teslim belgesiyle kullanıma verilir. 

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemleri
MADDE 8 – (1) Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme

işlemleri, kamu kurumunun ilgili birimleri tarafından yerine getirilerek proje gerçekleştirme
görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje
yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise kamu kurumunun harcama yetkilisi tarafından verilen
talimata istinaden en geç beş işgünü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.

(2) Projede uygulama yaptıkları ayı takip eden ayın ilk haftasında bursiyer ödemelerinin
yapılması esastır. Proje yürütücüleri bursiyer ödemelerinin zamanında yapılması için her türlü
tedbiri almaktan sorumludur. Bursiyer ödemelerinde, geçerli olmayan bir nedenden dolayı ge-
cikme olması ve bu durumun TÜSEB’e bildirilmesi halinde TÜSEB tarafından gecikmenin
gerekçeleri istenir. Bursiyer ödemelerinin yapılmasında ihmal, kusur ve suistimali olduğu an-
laşılan proje yürütücüsü hakkında sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Projelerde harcama yetkilisi olarak görev yapan kişilerin geçici olarak görevden ay-
rılmaları halinde; bu kişilerin yetkileri 5018 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan mev-
zuatta belirlenmiş usulle ilgili kamu kurumunda görev yapan birine devredilebilir. 

(4) Gerçekleştirme görevlilerinin sürekli veya geçici olarak görevlerinden ayrılmaları
halinde; harcama yetkilisi tarafından yeni gerçekleştirme görevlisi belirlenir.

Proje teşvik ikramiyesi ve personel ödemeleri
MADDE 9 – (1) TÜSEB tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak

kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuru-
luşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir
ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen
tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden
fazla projede proje yürütücüsü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve
diğer personel olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin usul ve
esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline
ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden
ödeme yapılır.
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(2) Projede görevlendirilenlere proje bütçesinde öngörülen tutarlar dâhilinde yapılacak
ödemeler ile diğer yasal mali yükümlülükler, ilgili kamu kurumu tarafından proje bütçesinden
yapılır ve bu tutarlardan yapılacak yasal kesintilere ilişkin yükümlülükler işveren sıfatı ile
kamu kurumu tarafından yerine getirilir.

(3) Kamu personeli olmayan yardımcı personele, harcırah ödemeleri hariç olmak üzere
ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Proje ile ilgili hizmetler ve ihtiyaç duyulan per-
sonel, proje bütçesinin ilgili ekonomik sınıflandırma kodunda yeterli ödeneğin yer alması ko-
şulu ile hizmet alımı yöntemiyle de temin edilebilir.

(4) Proje teşvik ikramiyesi ödemeleri; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin
ücreti gibi 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri gereğince yapılacak
ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(5) Proje kapsamında iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak personel ile yapılacak
sözleşmelerde, ilgili projenin adı ve süresi içerisinde kalınmak kaydıyla, sözleşme süresinin
belirtilmesi zorunlu olup bu personelin işe başlama ve ayrılmalarına ilişkin bilgiler kamu ku-
rumunun ilgili birimlerine bildirilir ve gerekli işlemler bu birimlerce yapılır.

(6) Proje personeline yapılacak ödemeler ile proje kapsamında gerçekleştirilen harca-
malara ilişkin yasal kesintiler, ilgili kurumlara muhasebe yetkilisi tarafından süresi içinde gön-
derilir.

(7) 13/3/2018 tarihli ve 30359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Ens-
titüleri Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Yönetmeliği kap-
samında onaylanan proje öneri formunda belirtilen ekipte yer almayan; ancak projenin yürü-
tülmesi aşamasında Yönetim Kurulunun kararı ile yurt içinden ve/veya yurt dışından projede
belirli sürelerde hizmetinden faydalanılmak üzere davet edilecek bilim insanları için hizmet
alımı kaleminden ödenecek tutarlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ekonomik sınıflandırma kodlarının kullanımı
MADDE 10 – (1) Projelerin bütçelendirilmesinde ve uygulanmasında kullanılacak eko-

nomik sınıflandırma kodları TÜSEB tarafından belirlenir.  Mal ve hizmet alımı ile sermaye gi-
derleri ayırımında kullanılan ve Yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler TÜSEB tarafından
desteklenen projeler için uygulanmaz.

Muhasebe işlemleri
MADDE 11 – (1) Özel hesaba ilişkin muhasebe işlemleri 17/10/2017 tarihli ve 30213

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin
Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

(2) Ödenek ve harcamaların ayrıntılı takibini sağlamak amacıyla TÜSEB tarafından
oluşturulan sistem içerisinde proje bazında ve ekonomik sınıflandırma kodlarına dayalı muha-
sebe kayıtları ayrıca tutulur.

Denetim
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ilgili kamu kurumlarınca yapılan harca-

malar, projelerin tabi olduğu mevzuat kapsamında Sayıştay tarafından denetlenir. Ayrıca yapılan
harcamalar ilgisine göre TÜSEB ve/veya iç denetçiler tarafından da denetlenir.

(2) Kamu kurumunun iç denetimi sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden bir
hususun tespiti halinde, denetim sonucu TÜSEB’e iletilir. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında ilgili kamu
kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır ve sonucu TÜSEB’e bildirilir.

(3) Yapılan denetimlerde usulsüz harcama, haksız veya yersiz ödemenin yapıldığının
anlaşılması halinde söz konusu tutarlar, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme fai-
ziyle birlikte kamu kurumundan ve/veya ilgili kişilerden genel hükümlere göre tahsil edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakıf Yükseköğretim Kurumları ve Özel Kuruluşlara İlişkin Hükümler

Projenin değerlendirilmesi, kabulü ve destek tutarlarının aktarılması
MADDE 13 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşların proje başvuru-

larına, bu projelerin değerlendirilmesine ve kabulüne ilişkin usul ve esaslar TÜSEB tarafından
belirlenir. Değerlendirilerek kabul edilen projelerin desteklenmesine ilişkin sözleşme imzalanır.
İmzalanan proje sözleşmesinin ve eklerinin bir örneği ilgili kuruma gönderilir.

(2) TÜSEB tarafından desteklenmesine karar verilen araştırma ve geliştirme projeleri
ile diğer projeler için tahsis edilen kaynaklardan Yönetim Kurulunun veya Başkanın uygun
göreceği projelere ilişkin tutarlar, TÜSEB bütçesine gider kaydedilmek suretiyle, proje yürü-
tücüsü olan vakıf yükseköğretim kurumu ve/veya özel kuruluşların bütçelerine gelir kaydedil-
meksizin açılacak özel hesaplara aktarılır ve bu hesaplarda izlenir. 

(3) Açılacak özel hesaplara, belirlenen tutarların aktarılmasında, TÜSEB’in nakit du-
rumu da dikkate alınarak proje sözleşmesinde belirlenen ödeme planı esas alınır.

(4) Özel kuruluş/vakıf yükseköğretim kurumları tarafından ödeneğin harcama yapıl-
madan önce gönderilmesinin talep edilmesi durumunda, transfer işlemi öncesinde özel kuru-
luş/vakıf yükseköğretim kurumları tarafından, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununda belirtilen teminat türlerinden, proje bütçesindeki en yüksek dönem ödeneği kadar te-
minat verilir.

(5) İzleme sürecinde proje yürütücüsünün talebi halinde, bir kereye mahsus olmak ve
kalan dönem ödeneklerinden en yüksek dönem ödeneğinden az olmamak şartıyla teminat tu-
tarında değişiklik yapılabilir.

(6) Teminat olarak, teminat mektubu verilmesi durumunda teminat mektubu süresinin
proje bitiş tarihinden 6 ay daha uzun olması gerekir.

(7) Özel kuruluş/vakıf yükseköğretim kurumları teminat vermeksizin, TÜSEB tarafın-
dan belirlenen formata uygun olarak yeminli mali müşavirin denetim raporu ve gelişme rapo-
runun kabulünü takiben proje hesabına aktarılmak üzere ilgili dönem harcamalarını kendisi
gerçekleştirebilir.

(8) Başlangıçta teminat vermeksizin harcamaları gerçekleştiren özel kuruluşun/vakıf
yükseköğretim kurumlarının, ilerleyen süreçte istenen mahiyette teminat vermesi durumunda,
teminat verdiği dönemden itibaren ilgili dönem ödenekleri proje hesabına aktarılır.

Proje teşvik ikramiyesi ve personel ödemeleri
MADDE 14 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumunun sözleşmeli personel pozisyonla-

rında proje başvuru tarihi itibarıyla en az altı ay çalışan proje personeline, pozisyonlarına bağlı
olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla, proje sözleşmesinde be-
lirlenen oranda proje teşvik ikramiyesi ödenir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla
projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel
olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Özel kuruluşta çalışan proje personeline proje teşvik ikramiyesi ödenmez. Bu kişi-
lere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir.

(3) Projede çalıştırılacak personele proje bütçesinde öngörülen tutarlar dâhilinde yapı-
lacak ödemeler ile diğer yasal mali yükümlülükler, özel kuruluş/vakıf yükseköğretim kurumu
tarafından proje bütçesinden gerçekleştirilir ve bu tutarlardan yapılacak yasal kesintilere ilişkin
yükümlülükler işveren sıfatı ile özel kuruluş/vakıf yükseköğretim kurumu tarafından yerine
getirilir ve süresi içinde ilgili kurumlara gönderilir.
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(4) Proje kapsamında iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak personel ile yapılacak
sözleşmelerde, ilgili projenin adı ve süresi içerisinde kalınmak kaydıyla, sözleşme süresinin
belirtilmesi zorunlu olup bu personelin işe başlama ve ayrılmalarına ilişkin bilgiler özel kuru-
luşun/vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili birimlerine bildirilir ve gerekli işlemler bu birim-
lerce yapılır.

(5) Proje kapsamında istihdam edilen proje personeline, harcırah ödemeleri ve ücret
ödemesi dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Proje bütçesinin ilgili ekonomik sınıflandırma
kodunda yer alması koşulu ile proje kapsamında ihtiyaç duyulan personel, hizmet alımı yöntemi
ile de temin edilebilir.

(6) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Yönetmeliği kapsamında onaylanan proje öneri formunda belirtilen ekipte yer al-
mayan; ancak projenin yürütülmesi aşamasında Yönetim Kurulunun kararı ile yurt içinden
ve/veya yurt dışından projede belirli sürelerde hizmetinden faydalanılmak üzere davet edilecek
bilim insanları için hizmet alımı kaleminden ödenecek tutarlar Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

Satınalma, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 15 – (1) Proje kapsamında yapılacak satınalmalar, muayene ve kabul işlemleri

vakıf yükseköğretim kurumunun/özel kuruluşun ilgili mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde
gerçekleştirilir. Varsa; satınalma, muayene ve kabul komisyonlarında proje yürütücüsünün yer
alması zorunludur.

Muhasebe ve ödeme işlemleri
MADDE 16 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumu/özel kuruluş, proje kapsamında yapa-

cakları harcamalara ilişkin muhasebe ve ödeme işlemlerini tabi oldukları mevzuata uygun ola-
rak gerçekleştirir.

(2) Ödenek ve harcamaların ayrıntılı takibini sağlamak amacıyla TÜSEB tarafından
oluşturulan sistem içerisinde proje bazında ve ekonomik sınıflandırma kodlarına dayalı muha-
sebe kayıtları ayrıca tutulur.

(3) Projede, uygulama yaptıkları ayı takip eden ayın ilk haftasında bursiyer ödemeleri-
nin yapılması esastır. Proje yürütücüleri bursiyer ödemelerinin zamanında yapılması için her
türlü tedbiri almaktan sorumludur. Bursiyer ödemelerinde geçerli olmayan bir nedenden dolayı
gecikme olması ve bu durumun TÜSEB’e bildirilmesi halinde, TÜSEB tarafından gecikmenin
gerekçeleri istenir. Bursiyer ödemelerinin yapılmasında ihmal, kusur ve suistimali olduğu an-
laşılan proje yürütücüsü hakkında sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Belgelerin saklanması
MADDE 17 – (1) Projelerle ilgili her türlü gelir, gider ve diğer hususlara ilişkin belge-

ler, projenin tamamlandığı tarihten itibaren vakıf yükseköğretim kurumu/özel kuruluş tarafın-
dan genel hükümlere göre muhafaza edilir ve gerektiğinde TÜSEB’in denetimine hazır halde
bulundurulur.

Mali denetim
MADDE 18 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumu/özel kuruluş tarafından yürütülen pro-

jelerde, proje sözleşmesinde belirlenen dönemlerde sunulan gelişme ve/veya sonuç raporunda
yer alan giderler ile bunlara ilişkin belgelerin mali denetimi; ilgili mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde ve TÜSEB tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak, yeminli mali müşavire
yaptırılır. Yeminli mali müşavirin denetim ve tasdik raporu, gelişme ve/veya sonuç raporu ile
birlikte TÜSEB’e sunulur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Sürecine İlişkin Ortak Hükümler

Proje bütçesi 
MADDE 19 – (1) Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki niteliğinde

olan ve TÜSEB tarafından kabul edilen öneri formunda yer alan harcamaların gerçekleştirilmesi
esastır.

(2) Sözleşme hükümleri ve TÜSEB’in nakit durumu çerçevesinde transfer edilmesine
karar verilen tutar, Kurum tarafından açılan özel hesaba/proje hesabına aktarılır.

(3) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi
kaydıyla; proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarında öngörülen ödeneğin
yetersiz kalması durumunda; proje yöneticisinin/yürütücüsünün talebi üzerine, TÜSEB tara-
fından fasıl aktarımı yapılabilir.

(4) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi
esas olmakla birlikte, projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değişti-
rilmesinin zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli başvuru TÜSEB tarafından karara
bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(5) Projeye ilişkin gerekçeli ek ödenek talebi, ek ödenek dâhil toplam proje bütçesinin
mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır ve sonucu ilgi-
lilere yazılı olarak bildirilir.

Projelerde durum değişikliği
MADDE 20 – (1) Projelerin durdurulması, yürürlükten kaldırılması ve iptali ile ilgili

hususlarda projenin tabi olduğu mevzuata göre işlem yapılır.
(2) Yürürlükten kaldırılan ve iptal edilen projelerde hesapta kalan tutarlar, TÜSEB ta-

rafından gönderilen talep yazısı üzerine Kurum tarafından TÜSEB’e iade edilir. Süresinde gön-
derilmeyen tutarlara yasal faiz işletilir. 

Mülkiyet
MADDE 21 – (1) Proje kapsamında satın alınan malzemelerin mülkiyeti, projenin ba-

şarı ile tamamlandığının TÜSEB tarafından kabulüne bağlı olarak, projenin tabi olduğu mev-
zuat ve sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde Kuruma aittir. 

(2) Desteklenen proje kapsamında satın alınan malzeme ve cihazlardan proje sözleşmesi
hükümlerine göre TÜSEB’e devredilecek olanlar, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre
TÜSEB envanterine kaydedilir. Söz konusu dayanıklı taşınırlar, proje tamamlanıncaya kadar,
taşınır teslim belgesi düzenlenmek suretiyle proje yürütücüsünün kullanımına verilir. Bu halde
tüm sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

(3) Müşterinin bulunduğu projeler kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uy-
gulanmasına yönelik olarak kullanılacak malzeme ve cihazlardan sözleşme hükümlerine göre
Müşteriye devredilecek olanlar Müşteri kuruluşun envanterine kaydedilir. Söz konusu bu taşı-
nırlar proje tamamlanıncaya kadar Kuruma geçici olarak tahsis edilerek proje yürütücüsünün
zimmetine verilir.

(4) TÜSEB, proje kapsamında alınan ve/veya projenin yürütülmesi sırasında ortaya çı-
kan ve ekonomik değer taşıyan proje ürünleriyle ilgili düzenleme yapmaya yetkilidir.

Sorumluluklar
MADDE 22 – (1) Proje yöneticisi/yürütücüsü; projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki

ve mali yönlerden, genel hükümler, bu Yönetmelik ve TÜSEB’in ilgili diğer mevzuatına uygun
bir şekilde yürütmekten, TÜSEB’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından, proje ödeneğinin
proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın
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tazmininden ve bu işlemler sırasındaki her türlü kusur ve ihmalden sorumludur. Proje yürütü-
cüsünün, yürütücüler grubu olması halinde bu sorumluluğa ilişkin hüküm tüm yürütücüler için
müştereken ve müteselsilen uygulanır. Proje yöneticisi/yürütücüsünün harcama yetkilisi olarak
belirlenmediği durumlarda, proje ödeneğinin proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak
kullanılmasından harcama yetkilisi olarak belirlenen kişiler sorumludur. 

(2) Kurum,  bu Yönetmelikte kendisine verilen görevler çerçevesinde projenin, söz-
leşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden ve TÜSEB’e gerekli bilgi akışının
sağlanmasından sorumludur.

(3) TÜSEB; projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağ-
lamak için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

(4) Harcama yetkilileri, bu Yönetmelik kapsamında kendilerine tahsis edilen kaynakları,
tabi oldukları mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaktan ve yetkili
mercilere hesap vermekten, gerçekleştirme görevlileri ise görevleri çerçevesinde yaptıkları iş
ve işlemlerin mevzuata uygunluğundan ve düzenledikleri belgelerin doğruluğundan sorumlu-
dur. Muhasebe yetkilisinin sorumluluğu, 5018 sayılı Kanunda belirtilen sorumluluklarla sınır-
lıdır.

(5) Yeminli mali müşavir; ilgili mevzuatta kendisine verilen sorumluluklara ilaveten,
projeye ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin sözleşmeye ve mali mevzuata uygunluğun-
dan, maliyetlerin doğruluğunun kontrolünden sorumludur.

(6) Müşteri; projenin, Kurum ile imzalanan protokol ve/veya sözleşme çerçevesinde
ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesinin izlenmesinden ve proje sözleşmesinde belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Kurum hissesi ve proje sonu işlemleri
MADDE 23 – (1) Kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesinde

yer alan kurum hissesi, projenin gelişme raporları kabul edildikçe, TÜSEB tarafından belirlenen
oranlarda ödenir.

(2) Kurum hissesi, projenin yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetle-
rinde (YMM ve banka teminat mektubu masrafları dahil) kullanılmak üzere, bu Yönetmelik
çerçevesinde harcanır. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk Kuruma
aittir. 

(3) Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk Kuruma aittir.
(4) Aynı Kurumda yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi

mümkündür. Birden fazla projenin kurum hisselerinin bir alım için kullanılması halinde, har-
cama belgesinin aslı bir projeye, diğer projelere ise asıl belgenin kullanıldığı proje numarası
belirtilerek harcama belgesinin kopyası kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

(5) Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba aktarılamaz. Bir projeye ek ödenek
verilmesi durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.

(6) Proje sonuç raporunun kabulünü takiben proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihi
itibarıyla kabul edilen harcamalar dikkate alınarak özel hesapta/proje hesabında kurum hissesi
hariç kalan bakiye, TÜSEB tarafından gönderilen talep yazısı üzerine Kurum tarafından TÜSEB’e
iade edilir. Süresinde gönderilmeyen tutarlara 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme
faizi işletilir. 

(7) Proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde harcanma-
yan kurum hissesi bu sürenin sonunda TÜSEB’e iade edilerek özel hesap kapatılır. Süresinde
gönderilmeyen tutarlara 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi işletilir. 
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Yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları
MADDE 24 – (1) Projenin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin idari iş-

lemler Kurumun uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 
(3) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini

Destekleme Yönetmeliği kapsamında onaylanan proje öneri formunda yer almayan ancak proje
uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan yurtiçi ve/veya yurtdışına proje konusuyla ilgili yapılacak
belirli süreli eğitime, çalışma ziyaretlerine ve bunlara ilişkin giderlere, proje yöneticisi/yürü-
tücüsünün gerekçeli talebi üzerine, gerektiğinde hakem ve ilgili enstitü başkanının da görüşü
alınarak, Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

Gider belgelerinin düzenlenmesi
MADDE 25 – (1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve fatura

yerine geçen belgeler proje numarası belirtilerek Kurum adına düzenlenir. 
(2) Yurt dışından yapılan harcamalara ilişkin olarak yurt dışındaki kişi veya firmalardan

alınan fatura ve fatura yerine geçen belgelerde yazılı yabancı para birimi bedelleri, belgelerin
düzenlendiği günde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üze-
rinden Türk Lirasına çevrilir.

(3) Yurt içinden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin olarak ibraz edilecek faturalar,
Türk para birimi üzerinden düzenlenir. Ancak, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, ya-
bancı para birimine göre de düzenlenebilir. 

(4) Dövize endeksli alımlara istinaden ibraz edilen faturalara ilişkin sözleşmede döviz
kurunun taraflarca belirlenmesi halinde, (avans olarak yapılan ödemeler dahil) düzenlenecek
satış faturalarında bedelin sözleşmede belirlenen döviz kuru üzerinden, Türk Lirası karşılığı
gösterilir.

(5) Dövize endeksli alımlara istinaden düzenlenen sözleşmede döviz kurunun taraflarca
belirlenmemiş olması halinde, satış faturasında, bedel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı gösterilir.

Transferin durdurulması 
MADDE 26 – (1) Projenin gelişme raporlarına, hakem raporlarına ve/veya TÜSEB’e

yapılan ihbar ve şikâyetlere istinaden, gerek görülmesi halinde, projenin inceleme ve değer-
lendirilmesi sonuçlanana kadar projeye yapılacak transfer işlemi durdurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai hükümler
MADDE 27 – (1) Proje ile ilgili sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve bilgi

verilmesinden dolayı usulsüz harcama, haksız ve yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, ya-
pılan ödemeler 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi ile birlikte sorumlu ki-
şilerden ve kurumlardan genel hükümlere göre tahsil edilir. Ayrıca fiilin Türk Ceza Kanunu
açısından suç teşkil etmesi halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Gizlilik
MADDE 28 – (1) Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup bu süreçte yer

alan ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

İÇİNDE VE DIŞINDA AÇILAN/AÇILACAK ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK

ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ
VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci
maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim
okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenci için, 2012-2013 eği-
tim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul
türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı iti-
barıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık büt-
çesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Cumhurbaşkanı kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açı-
lan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğ-
renciler için de altıncı fıkradaki usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapıla-
bilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay
içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi
hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri
tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal
edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dâhil olmak üzere destek verilme kriterleri,
hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı ve  Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri
yer almaktadır.

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 1 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan
Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Des-
teği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim
süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden
fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde
okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin
yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması,
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e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde
okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde,
takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği
kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim
desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği
yapılabilir.” hükmü ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek
okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî
okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin
bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl temmuz ayında
Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.” hükmüne
yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara
ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî
ve teknik liselerinin Tablo-1’de yer alan, alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflar için
aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki
mesleki ve teknik liselerinin Tablo-2’de yer alan, alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflar için
aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.
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3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek
öğrencilere de uygulanır.

4- Tablo-1’de yer alan alanlarda açılan özel meslekî ve teknik liselerin öğrencilerinin
10 uncu sınıftan itibaren, okulun Tablo-1’de yer alan alanlarına devam etmesi hâlinde eğitim
ve öğretim desteği ödemesine devam edilecektir.

5- Bu Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteği alan 10, 11 ve 12 nci sınıflardaki
öğrenciler, 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim des-
teğinden yararlanamazlar. 9 uncu sınıf öğrencileri ise Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında
verilen eğitim ve öğretim desteğinden faydalanması durumunda bu Tebliğ kapsamındaki eğitim
ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.

6- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-
nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

7- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-
kabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yet-
kilidir.

8- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazır-
lanan bu Tebliğ, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

9- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından
müştereken yürütülür.

Tebliğ olunur.
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AÇILAN ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM

GÖREN VE ÖNCEKİ YILLARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ KAPSAMINA

ALINIP ÖĞRETİM KADEMESİNİ TAMAMLAMAYAN ÖĞRENCİLERE 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

DESTEĞİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun

Ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında; “Bu Kanun

kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin

okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim

desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim

kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim

yılı süresince yararlandırılabilir. 

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için be-

lirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğ-

renci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci

sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. 

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu,

öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğ-

rencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya

birlikte dikkate alınarak verilebilir. 

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda

bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin

yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme

zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.

Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Ba-

kanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca

kurum açma izinleri iptal edilir. 

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve

öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim

kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kont-

rol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı

ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönet-

meliğinin Ek 2 nci maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırla-

nacak olan tebliğde belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim

desteği verilecek okul kademe, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belir-

tilmiştir.
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1- 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında çıkarılan

25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı, 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı, 4/8/2017 tarihli ve 30144

sayılı ve 12/8/2018 tarihli ve 30507 sayılı Resmî Gazete’lerde yayımlanan Tebliğler çerçeve-

sinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve 5580

sayılı Kanun kapsamında açılan 2019-2020 yılında; ilkokul 2, 3 ,4. sınıf, ortaokul 6, 7, 8. sınıf

ve ortaöğretim 10, 11, 12. sınıf ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında destek

alan öğrenciler için 9. sınıf okul kademelerinde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eği-

tim ve öğretim desteği tutarları aşağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır. 

2- Eğitim ve öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-

nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

3- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-

kabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yet-

kilidir.

4- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazır-

lanan bu Tebliğ, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

5- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından

yürütülür.

Tebliğ olunur.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA 

UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/61)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri

alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal
alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektör-
lerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik
etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal
üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların des-
teklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2019-2020 yılı için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce,

İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık,
ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahal-
linde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri,
tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yö-
nelik projelere hibe verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ve 11/7/2019 tarihli ve 1310 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal
Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Başkanlık: Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını, 
ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
d) Hak sahibi: Değerlendirme kriterleri neticesinde proje uygulamaya hak kazanarak

hibe sözleşmesi imzalamış olan gerçek kişileri,
e) Hibe sözleşmesi: Hak sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanarak mühürlenen ve

hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
f) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,
g) İş planı: Başvuru sahipleri tarafından hazırlanacak olan ve kişisel bilgilerin yanı sıra

uygulayacağı proje ile ilgili temel bilgiler, piyasa özellikleri, proje hedeflerini, üretim pazarlama
ve finansman planlarını içeren girişimci planını,

ğ) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe gir-
mesinden önce köy tüzel kişiliğine sahip olan ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kır-
sal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararın yürürlük tarihi itibarıyla nüfusu
yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,
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h) Pilot iller: Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerini,
ı) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek

kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,
i) Proje değerlendirme komisyonu: Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak olan kırsal kal-

kınmada uzman eller proje başvurularını ilde değerlendirmek üzere,  vali yardımcısı başkanlı-
ğında, Bakanlık il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı, orman bölge müdürlüğü veya orman
işletme müdürlüğü olan illerde müdür ya da temsilci, ihtiyaç duyulması halinde ilgili meslek
odası temsilcisi ve/veya sivil toplum kuruluşundan oluşan en az beş, en fazla yedi kişilik ko-
misyonu,

j) Proje yürütme birimi: Bu Tebliğ kapsamında ilde uygulanacak olan kırsal kalkınmada
uzman eller projelerini yürütmek üzere, il müdürlüğünde kırsal kalkınma ve örgütlenme şube
müdürü başkanlığında, gerek görüldüğü takdirde il müdürlüğü ilgili şube müdürü veya tem-
silcisi mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sını-
fındaki personelden oluşan en az üç, en fazla beş kişilik birimi,

k) Taahhütname: Projeden yararlanmak üzere başvuru yapan kişilerin il müdürlüğüne
verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,

l) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek
sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından hazırlanacak olan rehberi,

m) Web sitesi: Proje ön başvurularının yapıldığı, Bakanlık tarafından yönetilen
“https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr” internet adresini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Projesi 
Uygulama Birimleri, Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük bu Tebliğ kapsamında;
a) Projenin tanıtımını, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini ve web sitesinin yöne-

timini sağlar.
b) Projenin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine des-

tek verir.
c) Proje ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tek-

liflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesini ve kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını
sağlar ve proje konularının uygulanacağı illeri belirler.

ç) Projenin yürütülmesinde görevli personele, proje ile ilgili bilgilendirme ve eğitim
programlarının hazırlanmasını sağlar.

(2) Proje uygulanacak illerde, il bazında başvuru sayısı ve programın yıllık bütçesi göz
önünde bulundurularak, desteklenecek hak sahibi sayısı ve hibe miktarını belirler.

(3) Projenin izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
Başkanlık
MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanlık adına bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mev-

zuat kapsamında;
a) Projenin tanıtımı ve yayınını yapar veya yaptırır.
b) Hak sahiplerinin ihtiyacı olan ve Başkanlık tarafından saati ve içeriği belirlenen eği-

tim modülü kapsamında, hak sahiplerine yönelik eğitim hizmeti verir veya verdirir.
c) Projenin yürütülmesinde görevli il müdürlüğü personeline, hak sahiplerine proje

takip süresi sonuna kadar rehberlik yapmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme programlarının
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
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İl müdürlüğü
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına bu Tebliğ, uygulama rehberi, protokol

ve ilgili mevzuat kapsamında;
a) Projenin tanıtımını, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlar.
b) İl müdürlüğü bünyesinde proje yürütme birimini oluşturur.
c) Proje uygulamalarının, amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara

göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını
ve muhafazasını sağlar.

ç) Projeden faydalanacak başvuru sahiplerine, uygulanan projelerin içeriği ve protokol
hükümlerine göre gerektiğinde bilgilendirmeye yönelik toplantıların yapılmasını ve yazılı do-
kümanların hazırlanmasını sağlar.

d) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülme-
sini ve proje kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.

e) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulması ile ilgili gerekli iş ve işlemleri
yapar.

Proje değerlendirme komisyonu
MADDE 8 – (1) Proje değerlendirme komisyonu;
a) Başvuruların, bu Tebliğe, uygulama rehberine ve diğer mevzuata uygun olarak il dü-

zeyinde değerlendirilmesinden sorumludur.
b) Tüm proje başvurularının nihai puanlarını değerlendirerek asıl ve yedek hak sahip-

lerini belirler; sonuç tablolarını hazırlar, onaylar ve hak sahiplerine bildirmek üzere il müdür-
lüğüne bildirir.

c) Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri-
nin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanarak yayımlanan tebliğlerin uygulamasına ilişkin ke-
sinleşen mahkeme kararlarını uygular.

Proje yürütme birimi
MADDE 9 – (1) Proje yürütme birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve

konu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
b) Proje başvurularını alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili belgeleri ha-

zırlayarak proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.
c) Proje değerlendirme komisyonunca belirlenen asıl ve yedek listelere göre il düze-

yinde projelerin uygulanmasını sağlar.
ç) Projelerin tamamlanması ve hibe ödemesi yapılıncaya kadar yapılacak iş ve işlemleri

Bakanlık adına yürütür.
d) Projeleri hibe ödeme tarihinden (gün/ay/yıl) itibaren, yılda en az iki defa olmak üzere,

2 yıl süre ile izler; mahallinde kontrol edilmesini sağlar; projenin uygulanmasına aykırı bir du-
rumun tespiti halinde gerekli iş ve işlemleri yürütür.

e) Bakanlıkça oluşturulan web sitesini takip ederek kendisine verilen yetki dâhilinde iş
ve işlemleri yapar.

(2) Proje yürütme biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.
(3) Proje yürütme birimi ile proje değerlendirme komisyonu aynı kişilerden oluşamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Konuları, Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar, Başvuru Yeri

ve İstenecek Belgeler

Proje konuları
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca aşağıda belirtilen proje konuları desteklenir:
a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
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1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri üre-

timine yönelik destekleme projeleri kapsamında; 
1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri

ve/veya kuluçkahaneleri,
2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,
c) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
5) Ormancılık projeleri,
6) Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,
7) Odun dışı orman ürünleri projeleri,
ç) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paket-

lenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan konulara ait işlenme, de-

polanma ve paketlenmesine yönelik proje konuları.
Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksek-

okulları veya üniversite mezunu olmak. 
c) 10 uncu madde kapsamında belirtilen projeler konusunda Bakanlığın diğer hibe prog-

ramlarından daha önce yararlanmamış olmak.
ç) Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya de-

netimli serbestliği olan kişi olmamak.
d) Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında
sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde
hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum
Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan veya emekli olmamak.

e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi
mükellefi olmamak.

Başvuru yeri
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında;
a) Ön başvurular, Bakanlığa ait resmi web sitesi üzerinden yapılır.
b) Kesin başvurular, hak sahiplerinin pilot iller kapsamındaki proje uygulayacağı kırsal

alanda ikamet ettiği/etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il müdürlüklerine
şahsen yapılır. 
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İstenecek belgeler
MADDE 13 – (1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Başvuru dilekçesi.
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
c) İş planı.
ç) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge.
d) Taahhütname.
e) Diploma veya çıkış belgesi veya onaylı örneği.
f) Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi.
(2) Hibe sözleşmesi ve hibe ödemesi aşamasında istenilen belgeler ve tanzim edilmesi

gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uy-
gulama rehberinde belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hibe Desteği Miktarı, Ödemeler

Hibe desteği miktarı
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi im-

zalayarak, belirlenen şartları yerine getiren, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri
eğitimi veren meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu eğitimli girişimciye 100.000 TL.’ye
kadar hibe ödemesi yapılır. 

(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır. 
(3) Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatı-

rımının tamamlanması şarttır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi, Başvurunun Reddedilme Nedenleri, 

Hibe Sözleşmesi ve Uygulama Zamanı

Başvuruların alınması
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü geçtikten sonra

başlar.
b) Başvuru süresi kırk iş günüdür. 
c) Ön başvurular Bakanlık web sitesinden yapılarak kayıt altına alınır. 
ç) Başvuru sahipleri, kesin başvuru kaydı için istenilen belgeleri proje yürütme birimine

başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar şahsen teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde
kesin başvuru yapmamış sayılırlar.

d) Kesin başvurular, il müdürlüklerinde kurulan proje yürütme birimi tarafından kabul
edilir.

e) Proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyalarına ait icmal, son
başvuru tarihini izleyen beş iş günü içerisinde değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim
edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi proje değer-

lendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır: 
a) Bu Tebliğde belirtilen uygulanacak projelerin, il bazında hak sahibi sayısı ve bütçesi

Bakanlıkça belirlenir.
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b) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tarafın-
dan son başvuru tarihinden önce belirlenir ve üyelere duyurulur. 

c)  Proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan projeler on iş günü içeri-
sinde değerlendirilip onaylanır ve il müdürlüğüne bildirilir.

ç) Proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek hazırlanan nihai asıl ve
yedek listeler, belirlenen yerlerde ve şekilde, beş iş günü boyunca il müdürlüğü tarafından ilan
edilir.

d) Proje değerlendirme komisyonu; gerekçesini belgelendirmek suretiyle başvuruyu
reddedebilir. 

e) Proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesindir. 
Başvurunun reddedilme nedenleri
MADDE 17 – (1) Proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriterlerine

göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle
ilgili proje değerlendirme komisyonunun onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından
proje sahiplerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelerden en az birine dayanması zo-
runludur:

a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması.
b) Başvuru sahibinin bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip olmadığının anlaşılması.
c) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması.
ç) Ön başvurunun web sitesi üzerinden yapılmamış olması.
d) Başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı/sahte olmasının anlaşılması.
e) Başvurunun bu Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre ha-

zırlanmaması.
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü-
veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olunma-
ması. 

Hibe sözleşmesi ve uygulama zamanı
MADDE 18 – (1) Proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve nihai hale

getirilen listelerde yer alan başvuru sahipleri ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilir:

a) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehbe-
rinde tüm taraflara önceden duyurulur.

b) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince
uygun bulunursa, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan başvuru sahibi ile il müdürleri ara-
sında, beş iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.

c) Hibe sözleşmesi aşamasında, web sitesi üzerinden başvuru sahipleri tarafından girişi
yapılan bilgi ve belgeler ile hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgelerin  eksiksiz
ve imzalı/paraflı olması gerekir.

ç) Programa alınan projelerde 17 nci maddede yer alan hibe başvurusunun reddedilme
nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi ha-
linde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.
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d) Hibe sözleşmesi imzalamayan hak sahiplerinin yerine, belirlenmiş olan yedek liste-
deki en üst sırada yer alan hak sahipleri ile sözleşme imzalanır.

e) Hak sahipleri, uygulayacakları proje konularına göre hibe sözleşmesinde belirlenen
süre içerisinde gider kalemi alımlarını gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvu-
rularını yaparlar.

f) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki nüsha olarak düzenlenir.
Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir nüshası ve ekleri il müdürlüğünde bir
nüshası da proje sahibince muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Hibe Desteği Ödeme Talebi, Ödemeler, Geri Ödeme ve Yaptırımlar, 

Programdan Sağlanan Malların Mülkiyeti

Hibe desteği ödeme talebi
MADDE 19 – (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Hak sahibi hibe ödeme talebini, proje yatırımını gerçekleştirdiği tarihten itibaren beş

iş günü içerisinde il müdürlüğüne yapar. 
b) Proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, öde-

meye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde yerinde
tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.

c) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak Genel Mü-
dürlüğe gönderir.

ç) Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağ-
lar.

(2) İl müdürlükleri ödeme icmallerinin kontrolü, onayı ve ödeme işleminden sonra,
proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Tebliğ kapsa-
mında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.

(3) Su ürünlerine yönelik uygulanan projelerin ödemesinin yapılması için, 29/6/2004
tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği ge-
reği, tesisin onaylı projesindeki yatırımları tamamlaması ve üretime başlamasından sonra tesis
adına düzenlenmesi gereken Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin hak sahibi tarafından il mü-
dürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.

Hibe desteği ödemeleri
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak hibe ödemeleri için gerekli kaynak

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesinden karşılanır ve Banka aracılığı ile
ödenir. Yapılacak nakdi ödemenin % 0,2’si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenir.  

(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
Geri ödeme ve yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen ge-
cikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile
birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Teb-
liğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı ve yükümlülüklerini yerine
getirmediği tespit edilen hak sahipleri, 5 yıl süreyle 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ge-
reğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
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Programdan sağlanan malların mülkiyeti
MADDE 22 – (1) Hak sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğin-

deki alımları ve amacını, hibe ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile değiştiremez.
Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az iki defa olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol
eder ve tutanağa bağlar. 

(2) Bakanlıkça yapılan kontroller veya ihbarlar neticesinde, hibe sözleşme ve taahhüt-
name hükümlerine aykırı hareket eden hak sahiplerinin hibe sözleşmesi feshedilerek, hak sa-
hibine yapılan hibe ödemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren he-
saplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Gider Esasları, Gider Kalemleri ve Karşılanmayacak Giderler

Proje gider esasları
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Hak sahibi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisindeki

alımlar olması,
b) Proje içeriğine esas gider kalemlerine uygun olması,
c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırılmış olması ge-

rekir.
(2) Hak sahipleri, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları inşaat, makine,

ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun hareket
ederler.

(3) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde satın alma belgelerini inceler.
Gider kalemleri
MADDE 24 – (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen trak-

tör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, mi-
sel, torf, arılı kovan, yeni tesis, hayvancılık projelerindeki canlı hayvan alımı giderleri, su ürün-
leri üretiminde havuz inşaat malzemesi giderleri, kuluçkahane dolabı, su ürünleri yetiştiricilik
belgesi olan tesislerden faturalı olarak alınmış olması şartıyla yavru ve/veya anaç alımı giderleri
bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri uygulayacak olan hak sahip-
leri, canlı hayvan alımlarını kooperatif, birlik, damızlık gebe düve üretim işletmeleri başta ol-
mak üzere, fatura kesebilen tüzel kişiliklerden/kurumlardan kendileri gerçekleştirirler. 

(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından
hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler
MADDE 25 – (1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce yapılmış

olan hiçbir harcama karşılanmaz. 
(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen

ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İLK MÜDAHALE ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1650 adet gri renk 

4x4 araç üzerine yangın söndürme ekipman monteli ilk müdahale aracının, kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi 

hükümleri dahilinde, İnternetteki Ofis’imize ait sitenin ilgili sayfasında ve Resmi Gazete’de 

yayınlatılması suretiyle açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç 

zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve 

iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 25.12.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda 

belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif 

verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından 

belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 

OFİS’İMİZ  BANKA HESAPLARI: 

- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb. : TR14 0001 0000 0137 7118 7666 59 

- Ziraat Bankası Ankara K.K.K. Şubesi : TR65 0001 0013 6837 7118 7666 49 

- Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
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HASSAS DİKİŞLİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK BORU  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Hassas Dikişli Ostenitik Paslanmaz Çelik Boruları Alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt no : 2019/ 670589 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No. 14   06100 Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: (0312) 458 55 00 - 458 57 73  

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın: 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : ø35x1,5x3005 mm ebadında 5.200 adet (15.626 mt) / 

ø34x1,5x3510 mm ebadında 400 adet (1.404 mt) / 

ø34x1,5x3005 mm ebadında 500 adet (1.503 mt) ve 

ø101,6x2x1250 mm ebadında 6.000 adet (7.501 mt) 

olmak üzere toplam 12.100 adet (26.034 mt) hassas 

dikişli ostenitik paslanmaz çelik tephir, ısıtıcı ve vakum 

boruları satın alınacaktır. 

 

2019 YILI HASSAS DİKİŞLİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK TEPHİR, ISITICI ve VAKUM 

BORULARI ALIMI İHALESİ İHTİYAÇ LİSTESİ 

Sıra 

No Boru Tarifi 

İhtiyaç 

Miktarı 

(ADET) 

Toplam 

Uzunluk 

(METRE) 

Boruların 

Teslim Edileceği 

Şeker Fabrikası 

1 

Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 

(1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - 

Seçenek19: 3005mm - Seçenek 20: D4 - 

Seçenek 21: 3.2 

5200 15.626 Yozgat 

1. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x3005mm) 5.200 15.626 
 

2 

Boru - 34x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 

(1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - 

Seçenek19: 3510mm - Seçenek 20: D4 - 

Seçenek 21: 3.2 

400 1.404 Susurluk 

2. ARA TOPLAM (Ø34x1,5x3510mm) 400 1.404 
 

3 

Boru - 34x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 

(1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - 

Seçenek19: 3005mm - Seçenek 20: D4 - 

Seçenek 21: 3.2 

500 1.503 Uşak 
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3. ARA TOPLAM (Ø34x1,5x3005mm)     500   1.503 
 

4 
Boru – 101,6x2 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-

9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - 

Seçenek19: 1250mm - Seçenek 20: D4 - 

Seçenek 21: 3.2 

    750     938 Ankara 

5   1.500   1.875 Ereğli 

6   1.500   1.875 Eskişehir 

7   1.500   1.875 Ilgın 

8     750     938 Susurluk 

4. ARA TOPLAM (Ø101,6x2x1250mm)   6.000   7.501 
 

GENEL TOPLAM MİKTARI: 12.100 26.034 
  

b) Teslim yeri : Yukarıda görülen ve ihale dokümanı ekinde yer alan 

İhtiyaç Listesinde belirtilen idareye ait Muhtelif Şeker 

Fabrikalarının Malzeme Ambarlarına teslim edilecektir. 

3 - İhalenin; 

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

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6.kat) 

b) Son teklif verme (ihale)  

    Tarihi ve saati : 07/01/2020 Salı günü, saat 14:00 

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren bütün isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Harici Satınalma Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 07/01/2020 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/ Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

idare sorumlu tutulamayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini malzemelerin tamamı (26.034 metre) için birim fiyat 

(TL/Metre) üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin 

miktarları ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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ARAÇ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

Tdlhzm-607 Batman Bölge Müdürlüğü 21 Adet Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve 

Kamyonet Araç Kiralama İşi “Açık İhale Usulü” İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No: 2019/669975 

1. İdarenin  

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100  

 Çankaya/ANKARA  

b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 2669 ve 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 

2. İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

 

 

 

 

b) Hizmette kullanılacak araçların 

özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

1-) 4 adet Sürücülü, en az 2014 model ve üstü, 3,5 ton ve 

üstü taşıma kapasiteli, dizel motorlu ahşap kasalı kamyon 

2-)17 adet Sürücülü, en az 2016 model ve üstü, 1,5 ton ve 

üstü taşıma kapasiteli, en düşük motor gücü 114 kW, en az 

1995 cc dizel motorlu ve çift kabinli kamyonet, çelik kasa, 

dingil mesafesi en az 3500 mm 

 

1-) Araçların tümü klimalı olacaktır 

2-) Çalıştırılacak toplam 21 Adet araç yüklenicinin kendi 

mülkiyetinde ise taşıtın trafik tescil belgelerinin 

fotokopilerini, kendi mülkiyetinde değil ise sözleşme 

dönemi sonuna kadar noter onaylı taahhütname ile 

kullanım hakkına sahip belgeyi İdareye vermek 

zorundadır. 

3-) 17 adet 1,5 ton ve üstü kapasiteli kamyonet araçlarda 

çekme işlerinde kullanılmak üzere çeki demiri olması 

gerekmektedir. 

c) Teslim yeri Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yeni İhale 

Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 Çankaya 

/ Ankara 

d) İşin süresi Sözleşme tarihinden itibaren; 2 (İki) yıldır. 

3. İhalenin  

a) Yapılacağı yer TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah.2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA 

Tedarik ve lojistik Daire Başkanlığı Yeni İhale Salonu  

b) Tarihi ve saati 30.12.2019 / Saat 14.30 
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4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 

görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi; 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri; 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim 

Belgesi istenmiş ise) 

h) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 

(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş 

ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 

belgeyi de vermek zorundadır. 

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler.  

4.2.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2019 – Sayı : 30981 

 

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 

30’undan az olamaz. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü kamyon ve kamyonet araç kiralama işleri 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin K1 vb. 

aslı veya noter onaylı sureti.  

4.5.Taşıt sürücüleri; en az 2 (iki) yıl deneyimli, iş gücünü kaybetmemiş ve en az ilgili 

aracın gerektirdiği sınıf sürücü lisansına sahip olacaklardır. 

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

5. İhale dokümanı; 

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik Ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 616 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 250,-TL karşılığı, 

Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 

TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli 

olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

6. Teklifler, 30.12.2019 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. Genel Müdürlüğü / Yeni İhale 

Salonuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine 

kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Doksan (90) 

takvim günü olmalıdır. 

10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

12. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 
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YANGIN ACİL DURUM ÜNİTELERİ YAPTIRILMASI KARŞILIĞINDA  

TAŞINMAZ MAL TRAMPASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden: 

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Acil Durum Üniteleri Yaptırılması 

Karşılığında Taşınmaz Mal Trampası işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) 

fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı 
Teklif ” usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

  a) Adresi : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia 

  Garaj Cad. 43040 / KÜTAHYA 

  b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0274 231 33 40- Faks : 0274 231 33 51 

  2 - İhale konusu yapım işinin  

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kumarı mahallesi 3399 ada 1 

parsel orman alanında kesin uygulama projesinde ve 

şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 10218,40 m2 

kapalı alanlı Yangın Acil Durum Ünitelerinin anahtar teslimi 

usulüyle yaptırılması karşılığında; İli: Kütahya, İçesi: 

Merkez, Mahallesi: İstiklal, Niteliği:--, Ada No: 402, Parsel 

No: 1-11-12, Yüzölçümü: 10.974,91 m2, Hisse Oranı: Tam, 

Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan, Taşınmaz Mal ile İli: 

Kütahya, İçesi: Merkez, Mahallesi: LalaHüseyin Paşa, 

Niteliği:--, Ada No: 1765, Parsel No: 235, Yüzölçümü: 

5.736,00 m2, Hisse Oranı: Tam, Sahibi: Orman Genel 

Müdürlüğü olan, Taşınmaz Mal’ın verilmesi. 

  b) Taşınmaz mal tahmin edilen 

      satış bedeli 

:13.265.000,00 TL. 

  c) İnşaat bedeli :13.264.315,00 TL. 

  ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 (on) gün 

  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

  d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 730 (Yediyüzotuz) takvim 

   günüdür 

  3 - İhalenin  

  a) Yapılacağı yer : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia 

  Garaj Cad. (Toplantı Salonu) - 43040 / KÜTAHYA 

  b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 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.Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

4.1.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
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4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge. 

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

4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki 

görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği 

ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen ve tahmin edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere 

geçici teminat. 

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik 

belgeleri. 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.10. İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi. 

4.1.11. “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 

belirtilen belgeler. 

4.1.12. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.13. Teknik Personel Taahhütnamesi. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme 

Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia Garaj Cad. (Muhasebe Servisi) - 43040 / KÜTAHYA adreslerinde 

görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) Türk Lirası karşılığı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya 

Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia Garaj Cad. (Muhasebe Servisi) - 43040 / 

KÜTAHYA adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya 

Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia Garaj Cad. (Toplantı Salonu) - 43040 / 

KÜTAHYA adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Kütahya Orman Bölge 

Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia Garaj Cad. (Muhasebe 

Servisi) - 43040 / KÜTAHYA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile yapım 

maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için anahtar teslimi 

sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 11089/1-1 



17 Aralık 2019 – Sayı : 30981 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR (ÇZK) YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019 / 663957 

Dosya no : 1926082 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) yedekleri (17 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı -ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 07.01.2020 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b)-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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 sirküleri, 

d)-Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en 

düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 1096722 BAHÇELİEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.01.2020 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10967/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 11109/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 11112/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 11090/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 11091/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 11092/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 11110/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 11113/1-1 

  



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2019 – Sayı : 30981 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 11114/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 11115/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 11116/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

 

 11143/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden: 

 

 11117/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kenan Yavuz Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Kenan YAVUZ  

VAKFIN İKAMETGAHI: Bayburt 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ 

VE NO’SU: Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2019 tarihli ve E:2019/156, K: 

2019/594 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yerel ve ulusal kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak, 

korumak, yaygınlaştırmak, çağdaş ve geleneksel eserleri toplamak, belgelemek, nitelendirmek, 

tanıtmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) ile Beşpınar Köyü, 

Demirözü/BAYBURT adresinde bulunan Kenan Yavuz Kültür Evinde yer alan sanat ve kültür 

eserleri 

YÖNETİM KURULU: Kenan Yavuz, Kemal Yavuz, Gözde Dönmez, Sibel Yavuz, 

Öznur Yağcı, Hacı Mehmet Yavuz, Necip Yavuz 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Tasfiye sonunda elde kalan safi varlığı, başarılı ve yetenekli çocukların eğitim-öğretim 

giderlerinde kullanılmak üzere Bayburt ili, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar Köyü Muhtarlığına 

devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 11074/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1070719, 1070750 ve 1070753 YİBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle, 28.01.2019 tarihli ve 

22279 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş 

almaktan men" cezası verilen, Anadolu Yapı Denetim Müh. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Derya 

Uğur ATEŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17564) tarafından, Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 10.10.2019 tarihli ve E.2019/589-K.2019/2104 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Derya Uğur ATEŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş 

ortaklığı ile ilgili olan kısmı 13.12.2019 tarihli ve 294066 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 11044/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, F21d05d3c pafta, 5839 ada, 33 parsel üzerindeki 

1385233 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar Mehmet YAZICI (Denetçi No: 14332, Oda Sicil No: 11331) 

tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2019/284 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, 18.10.2019 tarihli ve E.2019/284-K.2019/1940 sayılı karar ile “dava konusu işlemin 

iptaline” hükmedildiğinden, 18.06.2018 tarihli ve 30452 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet 

YAZICI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 13.12.2019 

tarihli ve 294070 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11050/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Sıdıka Gül 

ENÇ (ÖNDER) (Denetçi No: 11188, Oda Sicil No: 13161) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 20.11.2019 tarihli ve E.2019/2106 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Sıdıka Gül ENÇ (ÖNDER) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 09.12.2019 

tarihli ve 289112 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 11068/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tuyzen Yapı Laboratu ar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin merkezi Yeni Mah. Cumhuriyet 

Meydanı Belediye Pasajı No:2/128 Tavşanlı/KÜTAHYA adresinde olup, Çiniciler Cad. 1. Çarşı 

No:71 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 13.06.2012 tarih ve 427/4 sayılı kararı ile verilen 

370 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 20.11.2019 tarihli ve 

574/8 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 09.12.2019 tarih ve 290852 sayılı 

Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  11069/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

FMM Mühendislik Yapı Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin Hürriyet Mah. Melda 

Sok. No:4 A Kartal İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 20.10.2015 tarih ve 505/5 sayılı kararı ile verilen 

522 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 20.11.2019 tarihli ve 

574/8 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 09.12.2019 tarih ve 290852 sayılı 

Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  11069/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Çan İlçesi, 11 pafta, 86 ada, 9 parsel üzerindeki 1004154 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Truva Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mahmut Riza 

GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7109, Oda Sicil No: 28400) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 08.11.2019 

tarihli ve E.2019/1886 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Mahmut Riza GİRGİN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş 

ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 09.12.2019 tarihli ve 286234 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11070/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Adana İli, Seyhan İlçesi, 10775 ada, 7 parsel üzerindeki 1194981 YİBF nolu (A Blok) 

inşaatın denetimini üstlenen Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Tayfun BOYRAZ 

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 26.11.2019 tarihli ve E.2019/1686 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tayfun BOYRAZ 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 

13.12.2019 tarihli ve 294023 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11071/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1139183, 1070755, 1070746 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetim Kanunundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında 

bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle, 27.06.2019 tarihli ve 149248 

sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş 

almaktan men" cezası verilen Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı olan Güven 

TÜNEY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26615, Oda Sicil No: 

79034) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

18.11.2019 tarihli ve E.2019/1390 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Güven TÜNEY hakkında tesis edilen idari işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin 

kısmının yürütülmesi 10.12.2019 tarihli ve 289480 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11072/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357808 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 15.10.2019 tarihli ve E.2019/624-

K.2019/2039 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 

tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlem 10.12.2019 tarihli ve 289700 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  11072/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, 5839 ada, 33 parsel üzerindeki 1385233 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi, Tanju BÜYÜKGÖNENÇ (Denetçi No: 9279, Oda Sicil No: 24059) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.10.2019 tarihli ve 

E.2019/417-K.2019/1937 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

18.06.2018 tarihli ve 30452 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tanju BÜYÜKGÖNENÇ hakkında 

tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 10.12.2019 tarihli ve 290149 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  11072/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Samsun İli, Atakum İlçesi, 23j4a pafta, 8023 ada, 10 parsel üzerindeki 1149388 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Şakül Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Samsun, Ticaret 

Sicil No: 24257, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1219), Bayraktar KÖSE (Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 16843, Oda Sicil No: 6335), Osman ÖZKAYA (Proje 

ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 22105, Oda Sicil No: 13690) ve 

Selahattin ATICI (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 13941) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.10.2019 tarihli ve 

E.2019/220-K.2019/1943 sayılı kararı ile dava konusu işlemin, Selahattin ATICI, Osman 

ÖZKAYA ve Bayraktar KÖSE ‘nin sebebiyet kayıtlarına ilişkin kısmı hakkında “dava konusu 

işlemin iptaline”, Şakül Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısım ile kuruluş ortağı olan 

Bayraktar KÖSE‘nin kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı hakkında “davanın reddine” 

hükmedildiğinden, 04.12.2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Selahattin ATICI, 

Osman ÖZKAYA ve Bayraktar KÖSE hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet 

kayıtlarına ilişkin kısmı 10.12.2019 tarihli ve 290480 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  11072/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bartın İli, Kurucaşile İlçesi, E29a20a2b pafta, 120 ada, 15 parsel üzerindeki 1531046 

YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen Bartın Kuzey Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 

olan Gamze ÇIRPAN ERMİŞ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:110480) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

18.11.2019 tarihli ve E.2019/2094 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.08.2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Gamze ÇIRPAN ERMİŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin 

kısmının yürütülmesi 13.12.2019 tarihli ve 290862 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11072/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bartın İli, Kurucaşile İlçesi, E29a20a2b pafta, 120 ada, 15 parsel üzerindeki 1531046 

YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen 4030 Ticaret Sicil No ile Bartın Ticaret Odasına kayıtlı 

1116 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bartın Kuzey Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 18.11.2019 tarihli ve 

E.2019/1806 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 03.08.2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bartın Kuzey Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 12.12.2019 tarihli ve 

291834 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11072/6/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2040 ada, 18 parsel üzerindeki 1070755 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Doğa AMG Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı Güven TÜNEY 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26615, Oda Sicil No: 79034) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 28.11.2019 

tarihli ve E.2019/2212 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Güven TÜNEY hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına 

ilişkin kısmının yürütülmesi 12.12.2019 tarihli ve 292169 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11072/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 120 ada, 2 parsel üzerindeki 78209 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Ekrem ÇANCI (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 204, Oda Sicil No: 27444) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.11.2019 tarihli ve 

E.2019/1902 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 17.07.2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem ÇANCI 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 

12.12.2019 tarihli ve 292325 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11072/8/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

19.07.2019 tarihli ve 169011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Ömer Ali ACAR (Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 28.11.2019 tarihli ve 

E.2019/1792 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına" hükmedildiğinden, 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Ömer Ali ACAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 13.12.2019 tarihli ve 

293144 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11072/9/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

19.07.2019 tarihli ve 169011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Skala Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Hüseyin ÜZÜMCÜ (Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 12110, Oda Sicil No: 14074) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 29.11.2019 tarihli ve E.2019/1525-

K.2019/2498 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 27.07.2019 

tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin ÜZÜMCÜ hakkında tesis edilmiş olan 

idarî işlem 13.12.2019 tarihli ve 293466 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  11072/10/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemiz birimlerine öğretim elemanı alımıyla ilgili 13.12.2019 tarihli ve 30977 

sayılı Resmi Gazete aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan 

kadronun ilan şartı karşısında belirtildiği şekliyle düzeltilmiştir. 
 

SIRA 

NO BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI / 

PROGRAM DRC UNVAN ARANAN ŞARTLAR 

15 
Gülhane Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 
1 Profesör 

Tıp fakültesi mezunu olup Tıbbi 

Mikrobiyoloji uzmanı olmak. 

Pandemik influenza A (H1N1), 

Brucella suşlarının antibiyotik 

duyarlılığı konularında çalışmaları 

olmak. 
 

İlan Olunur. 11144/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 

ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.  

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web 

sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

 

Fakülte/ 

Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Program 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Acil Tıp AD 

Alanında uzmanlık 

yapmış olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi AD 

Alanında uzmanlık 

yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum AD 

Alanında Doçent 

unvanına sahip olmak, 

İnvitro Fertilizasyon 

sertifikasına sahip 

olmak 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Biyokimya 

AD 

Tıp Fakültesi mezunu 

olup alanında 

uzmanlık yapmış 

olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

AD 

Tıp Fakültesi mezunu 

olup alanında 

uzmanlık yapmış 

olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü 

Ticaret Hukuku 

AD 

Özel Hukuk alanında 

doktora yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Bölümü 
Mali Hukuk AD 

Mali Hukuk alanında 

yüksek lisans, Kamu 

Hukuku alanında 

doktora yapmış olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve 

Çene Radyolojisi 

AD 

Alanında Doktora 

veya uzmanlık yapmış 

olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
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Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans 

diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının 

getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, 

Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar 

için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 

sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, 

ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) 

ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan 

Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına; 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri 

(Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların 

asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir), Yüksek Lisans, 

Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 

sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, 

ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) 

ise 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan 

Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 

dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını 

içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, 

Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı 

dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte 

İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 

Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli 

Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 

ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

 

İrtibat-Başvuru Adresi:  

Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı) 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No. 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 

Tel: 444 85 44  

 

-Diş Hekimliği Fakültesi 

-Hukuk Fakültesi 

-Tıp Fakültesi 

-Uluslararası Tıp Fakültesi 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. 

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul 

Tel: 444 85 44 11075/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği 
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin

Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında

Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim
Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine
İlişkin Tebliğ

–– 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve
Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim
Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında
Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller
Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/61)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8981 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8987 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/12 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/21 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2017/22 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/23 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/18 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/24 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/58 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/31 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/74 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/37 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/77 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/38 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/79 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/39 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/3140 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


