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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU VE KADASTRO UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2011 tarihli ve 27947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve
Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ana hizmet
birimlerinde” ibaresi “merkez teşkilatında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek
41 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 486 ncı mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmış, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler
buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“e) Personel Dairesi Başkanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmî
Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ya-
yımlanır ve ayrıca Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur.” ibaresi “Resmî Gazete,
Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Genel Müdürlük sitesinde ilan edil-
mek suretiyle adaylara duyurulur.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve
fotogrametri, geomatik, bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik mühendisi yetiştiren fakülteleri;
tapu ve kadastro, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge
yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk
dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.”

“(2) Genel Müdürlük, yarışma sınavı duyurusunda yer vermek suretiyle, sınavı birinci
fıkrada sayılan tüm fakülte ve bölüm mezunlarına yönelik olarak yapabileceği gibi, hizmet ge-
reklerini ve Genel Müdürlüğün ihtiyaç durumunu dikkate alarak belirleyeceği fakülte ve bö-
lümlerden bir kısmına yönelik olarak da yapabilir.

(3) Genel Müdürlük, öğrenim alanlarına göre kontenjan belirleyebilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan;
a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile tapu ve

kadastro, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezun olanlar; tapu bölümünü,
b) Harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisi yetiş-

tiren fakültelerden mezun olanlar; teknik bölümünü,
c) Arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Os-

manlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun
olanlar; arşiv bölümünü,

ç) Bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik mühendisi yetiştiren fakültelerden mezun
olanlar; diğer bölümleri,

teşkil eder.
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(2) Alan bilgisi konuları aşağıdaki şekildedir:
a) Tapu bölümü mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Anayasa hukuku.
2) Medeni hukuk.
3) Borçlar genel hukuku.
4) Ticaret hukukunun şirketler hukuku hükümleri.
5) Ceza hukukunun genel hükümleri.
6) İdari yargılama usulü ve hukuk usulü hükümleri.
7) İdare hukuku.
8) Devletler özel hukuku.
9) İcra ve iflas hukuku.
10) Kamu maliyesi.
11) Mikro ve makro iktisat.
12) Tapu mevzuatı.
b) Teknik bölüm mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Ölçme bilgisi.
2) Kadastro ve imar bilgisi.
3) Jeodezi.
4) Fotogrametri.
5) Dengeleme.
6) Yüksek matematik.
7) Taşınmaz değerleme.
8) Anayasa hukuku.
9) Medeni hukuk.
c) Arşiv bölümü için mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Osmanlıca.
2) Tapu terimleri ve eski ölçü birimleri.
3) Osmanlı toprak düzeni ve Genel Müdürlük tarihçesi.
4) Bilgi, belge yönetimi.
5) Arşiv, resmi yazışma, dosyalama ile ilgili mevzuat.
6) Anayasa hukuku.
7) Medeni hukuk.
ç) Diğer bölümler için mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Ağ donanımları ve yapıları.
2) Veri yapısı, veri tabanı ve uygulamaları.
3) Nesne yönelimli programlama.
4) Genel yapısal programlar, algoritma, akış diyagramları.
5) Sayı tabanları ve dönüşümleri.
6) Mantık kapıları.” 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi
“Personel”, “Genel Müdürlük ilan panosunda ve Genel Müdürlük internet sayfasında” ibaresi
“Genel Müdürlük internet sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6083
sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun ve” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında
yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları” ibaresi “Personel”, “ana hizmet” ibaresi “merkez” olarak, üçüncü fıkrasında yer
alan “ana hizmet” ibaresi “merkez” olarak değiştirilmiştir.

Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                             19 Haziran 2020 – Sayı : 31160



MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir. 
“Görev yaptığı birimde uzman bulunmaması halinde 20 nci madde gereğince hazırlanacak olan
çalışma ve yetiştirme planı kapsamında kendilerine rehberlik edecek bir uzman Genel Müdür
onayı ile belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra-
larında yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve
arşiv bölümü” ibaresi “, arşiv ve diğer bölüm” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün

bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“l) Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan
görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile
çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile 40 ıncı maddede belirtilen etkinliklere bağlı
olarak verilen puanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci, sekizinci, dokuzuncu
ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın
öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğret-
menlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda
Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eği-
tim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her
ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma ön-
görülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen
eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2011 27947
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 8/6/2012 28317
2- 1/3/2014 28928
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kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev
yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan
dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

“(7) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordine-
sinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında
bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kap-
samda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece
için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası
ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya
mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun
en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal,
kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya man-
siyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci
derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar
bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için
15 hizmet puanı verilir.

(9) Öğretmenlerden;
a) Doktora mezunu olanlara 90,
b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,
c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz

yüksek lisans mezunu olanlara 30,
ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,
d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak

üzere her bir makale için 5,
e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere

her bir makale için 3,
f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,
g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,
ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,
h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,
ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,
i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı mo-

del tescili için 20,
j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,
hizmet puanı verilir.
(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya li-

sansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün
başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek
puan verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklemiştir. 
“Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları 
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için
öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının,
aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine de-
vam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme
suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları,
Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için
öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yö-
netmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (k), (r), (t)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ş) bendindeki “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi
“taşınır kayıt yetkilisi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Dayanıklı taşınır: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süre ile veya
belli bir süreye tabi olmaksızın kullanılabilen, kullanılmakla yok olmayıp, bakım ve onarım
yapılmak suretiyle uzun süre kullanılması mümkün olan, eskisi veya hurdası değerlendirilebilen
EK-2’de gösterilen tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları,”

“k) Gerçeğe uygun değer: Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli
taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlen tutarı,”

“r) Taşınır kayıt yetkilisi: Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muha-
faza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas
ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisine karşı sorumlu olan görevli-
leri,”

“t)Taşınır kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu işlemler ile düzen-
lediği belge ve cetvellerin mevzuata uygunluğunu kontrol eden taşınır sayım ve döküm cetvelini
imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan birim yöneticisini,”

“z) Tesis: Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini ileten,
dağıtan veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da uzaktaki verileri toplayan, kaydeden ma-
kine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan,
gerektiğinde başka yere taşınabilen ve kullanılamaz hale gelene kadar sanal ambar kayıtlarında
takip edilen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin EK-2 bölümünün 253.1 hesap
detayında yer alan malzemeleri,

aa) Sanal ambar: Bu Yönetmelikte geçen ambar tesis kapsamındaki taşınırların yalnızca
elektronik ortamında takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan ambarı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Harcama yetkilileri; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak
edinilmesi, kullanımı ve kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam
ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanmasından ve kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik gibi ne-
denlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar için sorumlular hakkında 39 uncu maddede yer alan
hükümleri uygulamak/uygulatmaktan sorumludur. Harcama yetkilileri, taşınırların kullanımının
sağlanması ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulması sorumluluğunun gereğini taşınır
kontrol yetkilileri ve taşınır kayıt yetkilileri aracılığı ile yerine getirir.
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b) Bu görevlerden;
1) Taşınırların yönetimi, taşınır kontrol yetkililerinin,
2) Taşınırların teslim alınması, muhafazası ve ilgililere teslim edilmesi, kayıtlarının

mevzuata uygun olarak tutulması, taşınır kayıt yetkililerinin,
yükümlülüğündedir.”
“(2) Taşınır kontrol yetkilisi ve taşınır kayıt yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Taşınır kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) ANT Başkanlığınca, taşınır yönetim işlemlerini yürütmek üzere; teş-

kilatlanma ve yapılanmasına göre uygun görülen birimlere ihtiyaç duyulan sayıda taşınır kont-
rol yetkilisi atanır veya görevlendirilir.

(2) Taşınır kontrol yetkilisi, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın bu
Yönetmelikte belirtilen görevleri yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından har-
cama yetkilisi tarafından görevlendirilir. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi
görevlendirilemeyen harcama biriminde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine geti-
rilir.

(3) Taşınır kontrol yetkilisi, taşınırın alınmasını, depolanmasını, muhafazasını, ihtiyaç
birimlerine teslim edilmesini, elden çıkarılmasını, bunlara ilişkin giriş ve çıkış kayıtlarının usu-
lüne uygun olarak tutulmasını sağlamakla görevlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Taşınır kayıt yetkilisinin görev ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Taşınır kayıt yetkilisi, harcama yetkililerince memuriyet veya çalışma

unvanına bağlı kalınmaksızın, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşınır işlemlerini bu Yö-
netmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel ara-
sından atanır veya görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan birimlerde birden fazla taşınır
kayıt yetkilisi atanabilir veya görevlendirilebilir.

(2) Taşınır kayıt yetkilisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre kontrol ederek, sayarak, tartarak, ölçerek

teslim almak/alınmasını sağlamak, teslim alınan taşınırları sorumluluğundaki ambar/depolarda
muhafaza etmek/ettirmek, teslim alınan taşınırların kesin kabulleri yapılmadan kullanıma ve-
rilmesini önlemek ve giriş işlemlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

b) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cet-
velleri düzenlemek, tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek.

c) Sorumluluğu altında bulunan taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya
ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak.
Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları bildirmek,
ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisinin onayı ile belirlenmiş asgari
stok seviyesinin altına düşen taşınırları bildirmek, kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bu-
lundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak/yaptırmak, harcama biriminin malzeme
ihtiyaç planlamasını yapmak/yapılmasını sağlamak.

(3) Taşınır kayıt yetkilisi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince yapacağı işlemler
ve düzenleyeceği belgelerden dolayı bağlı olduğu taşınır kontrol yetkilisine karşı sorumludur.
Ancak, sorumluluğu altındaki depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği nedeni ile mey-
dana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur.
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(4) Taşınır kayıt yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambar/depoları devir ve teslim
etmeden görevlerinden ayrılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Muhasebe yetkilileri taşınır sayım döküm cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe

kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onaylandıktan sonra harcama yetkilisine göndermekle
görevli ve sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (g)
ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Taşınır teslim belgesi: Taşınır Kod Listesi (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları
ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde Taşınır Teslim
Belgesi düzenlenir. Bu belge, vardiya usulü çalışan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş ma-
kineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Sorumlu
yönetici, kendisine teslim edilen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıt-
larda izler. Demirbaş, makine ve cihazların kamu görevlilerinin kullanımına verilmesinde de
taşınır teslim belgesi düzenlenir.”

“d) Dayanıklı taşınırlar listesi: Bu liste, EK-2’de gösterilen ve oda, büro, bölüm, atölye
ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası
taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt yetkilisi tarafından
dosyasında saklanır.

e) Taşınır geçici alındısı: Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde taşınırın
geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir.”

“g) Ambar/depo devir ve teslim tutanağı: Taşınır kayıt yetkilileri arasında ambar/depo
devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir.”

“h) Taşınırlar sayım tutanağı: Taşınır teslim belgesi ile kullanıma verilen taşınırların
belgeler (Taşınır Teslim Belgesi) esas alınarak yapılacak sayımlarında kullanılır.”

“i) Tesis Bileşenleri Cetveli: Tesis olarak kayıtlara alınacak taşınırları oluşturan ana bi-
leşenler bu belgede cins ve özellikleri itibariyle ayrı ayrı gösterilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgi-
sayar ortamında” ibaresi “elektronik ortamda” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(2) Elektronik ortamda düzenlenen defter, belge ve cetvellerde gerekli görülmesi ha-
linde ilave sütun ve satır açılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “tespit edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Satın alma suretiyle edinilen binalarla birlikte teslim alınan ancak binanın bütün-

leyici unsurlarından olmayan taşınır kapsamındaki tesisler ile diğer büro makine ve malzeme-
leri, varsa belgesinde gösterilen bedeli, böyle bir belge yoksa komisyonca tespit edilen gerçeğe
uygun değeri üzerinden kayıtlara alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “taşınır kayıt ve kontrol
yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “tespit edilen” ibaresinden sonra ve ikinci fıkrasında yer alan “komisyon” ibaresinden
sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “taşınır yönetim yetkilisi” ibaresi “taşınır kontrol yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “be-
lirlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belir-
lenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 178 inci mad-

desi gereğince yürürlüğe konulan tasfiye işlemlerine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde
ANT Başkanlığınca kamu idarelerince temin edilen taşınırlar için taşınır işlem fişi düzenlenir
ve giriş kaydı yapılır. Fişin birinci nüshası, taşınırı teslim eden ilgili idare yetkilisine verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “kasıt, ihmal veya tedbirsizlik” ibaresi “kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kasıt, ihmal veya tedbirsizlik” iba-
resi “kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılmayacak duruma gelmiş bayraklar, 25/1/1985
tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünün
38 inci maddesi uyarınca çıkarılan 8/6/2001 tarihli ve 24426 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edil-
mesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik gereğince işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim
edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ma-
liye” ibaresi “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesinde taşınır teslim belgesi

düzenlenir ve belge üzerine ilgilinin imzası alınır. Taşınırın geri alınmasında taşınır teslim bel-
gesinde gerekli düzenleme yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “İşletme/Depo Müdürlükleri” ibaresi “İşletme Müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Taşınır kayıt yetkilisi tarafından, ANT Başkanlığı muhasebe kayıtlarında ilgili stok
hesaplarında izlenen tüketim malzemeleri için yapılan giriş ve çıkış işlemleri üç ayı geçmemek
üzere düzenlenen onaylı bir listeyle ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe bi-
rimine bildirilir. Maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlar için düzenlenen taşınır giriş
işlem fişleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişlerinin bir nüshası
ve taşınırların çıkışları için düzenlenen taşınır çıkış işlem fişlerinin bir nüshası düzenleme ta-
rihini izleyen en geç on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe bi-
rimine gönderilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası, beşinci fıkrasının
son cümlesi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında
yer alan “durdurulur” ibaresi “durdurulabilir” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Sayım kurulu, harcama yetkilisince görevlendirilen bir kişinin başkanlığında ve
taşınır kayıt yetkilisinin de başkanlığında ve taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla en az üç
kişiden oluşur. Sayım kuruluna ihtiyaca göre uzman alınabilir veya tamamı uzmanlardan oluşan
sayım ekipleri oluşturulabilir.”
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“Taşıtlar ve iş makineleri ile oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanıma verilmiş bulunan

taşınırlar dayanıklı taşınır listeleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları sayım tutanağında

gösterilir.”

“(7) Yapılan sayım sonuçlarına göre tespit edilen ve sayım tutanağında belirtilen uy-

gunsuzluklar hakkında harcama yetkilisince değerlendirme yapılarak 39 uncu maddeye göre

işlem yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Taşınır

yönetim yetkilisi ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri” ibaresi “taşınır kontrol yetkilisi ile

taşınır kayıt yetkilileri” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı mad-

denin yedinci fıkrasında yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine” ibaresi “taşınır kayıt yet-

kilisine” olarak değiştirilmiştir.

“(3) Oda, büro, bölüm, atölye ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşı-

nırlar, dayanıklı taşınır listesi düzenlemek ve istek yapan birim yetkilisinin ve/veya varsa ortak

kullanım alanı sorumlusunun imzası alınmak suretiyle verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ta-

şınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Taşınırın kodunda, birim maliyet bedelinde veya miktarında hata yapılması duru-

munda, harcama yetkilisinin onayı üzerine düzenlenecek yeni taşınır işlem fişi ile hatalı kaydın

çıkış işlemi yapılır. Daha sonra düzenlenecek taşınır işlem fişi ile de doğru verinin girişi yapıl-

mak suretiyle hata düzeltilir. Muhasebe kayıtlarını etkileyen düzeltmelere ilişkin taşınır işlem

fişlerinin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Daha sonra tespit edilen kayıt hataları ise

cari hesaplarına mal edilerek düzeltilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mer-

kez teşkilatı stok kontrol ve malzeme şubesi tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

EK MADDE 1 – (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/12/2006 tarihli

ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği

hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

EK MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal

ANT Başkanlığına bildirilir. ANT Başkanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal

ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/2/2013 28553
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tari-

felerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması
ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış,

piyasa işletim ve son kaynak tedarik tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlantı bedeli: Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa

edilen ve 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağ-
lantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği kapsamında belirtilen mesafe sınırları dahilinde olan
bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedeli,

b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
c) Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden

naklini,
ç) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,
d) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde

işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
e) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller: Dağıtım hizmetinin sunulması sıra-

sında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan
bedelleri,

f) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis
edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,

g) Dağıtım şirketi: Lisansında tanımlı bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişiyi,

ğ) Düzeltme bileşeni: Tarife hesaplamalarına esas öngörülen değerler ile gerçekleşen
değerler arasında oluşan farkların güncellenmiş parasal etkilerinin tarifelere yansıtılması için
kullanılan kalemleri,

h) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
ı) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
i) Fiyat: Düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında belirlenmiş olan bedel veya ücreti,
j) Gelir düzenlemesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, ilgili mevzuat uyarınca

bir tarife uygulama dönemi için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi ama-
cıyla Kurum tarafından yapılan düzenlemeyi,

k) Gelir düzenleme takvimi: Tarife uygulama dönemi süresince geçerli olan paramet-
relerin belirlenmesine dair çalışmalara ilişkin ilgili tebliğde tanımlanan takvimi,

l) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması
kapsamında kurulan veya lisansında tanımlanmış bölgede faaliyet göstermek üzere son kaynak
tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,
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m) İkili anlaşmalar: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak,
elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi ol-
mayan ticari anlaşmaları,

n) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nak-
lini,

o) İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,
ö) İletim sistemi işletim bedeli: TEİAŞ bünyesindeki Milli Yük Tevzi Merkezi tarafın-

dan sunulan hizmet maliyetleri ve yan hizmetler gibi sistem işletimine ilişkin olarak ilgili mev-
zuat kapsamında uygun görülen maliyetler dikkate alınarak hesaplanan bedeli,

p) İletim sistemi kullanım bedeli: İletim hizmetinin sunulması sırasında oluşan mali-
yetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedeli,

r) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge,  Kurul
kararları ve lisansları,

s) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
ş) Kullanıcı: İletim veya dağıtım sistemine bağlanan ya da bu sistemleri veya enter-

konneksiyon hatlarını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
t) Kullanıcı grubu: Benzer özelliklere sahip olmaları nedeniyle Kurul kararı ile tarife

uygulamaları kapsamında bir grup olarak dikkate alınan kullanıcıları,
u) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ü) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
v) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için ilgili mevzuat uyarınca

verilen izin belgesini,
y) Makul getiri: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin tarife konusu faaliyetleri

kapsamında uygun görülen ve Kurul tarafından belirlenen getiriyi,
z) Parametre: Tarife hesaplamalarında ilgili mevzuat uyarınca uygulanan formüllerde

yer alan ve tarife uygulama dönemi süresince geçerli olan değerleri, 
aa) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,
bb) Perakende satış fiyatı: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketicilere enerji

tedariki kapsamında uygulanan fiyatı, 
cc) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat

ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piya-
sasını,

çç) Piyasa işletim ücreti: Piyasa işletim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken
gelir ihtiyacının karşılanabilmesi kapsamında belirlenen bedeli,

dd) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla
tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi
tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

ee) Son kaynak tedariki: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini,
son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden
temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikini, 

ff) Son kaynak tedarik fiyatı: Son kaynak tedariki kapsamında elektrik enerjisi tedarik
edilen tüketicilere uygulanan Kurul onaylı bedeli, 

gg) Son kaynak tüketici grubu: Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketi-
cilerin Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre ayrılması sonucu ortaya çıkan tüketici grup-
larını, 

ğğ) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara
dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri, 

hh) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler: EPİAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişiler ile görevli tedarik şirketlerini, 
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ıı) Tarife uygulama dönemi: Kurul tarafından onaylanarak belirlenen ve ilgili tarifenin
yürürlükte olacağı süreyi, 

ii) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik li-
sansına sahip şirketleri, 

jj) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
kk) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım siste-

minde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etki-
leyen; teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe
dayanmayan kaybı, 

ll) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını, 
mm) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan edilen Tüketici Fiyat

Endeksini, 
nn) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
oo) Tüketici grubu: Benzer özelliklere sahip olmaları sebebiyle Kurul kararı ile tarife

uygulamaları kapsamında bir grup olarak dikkate alınan tüketicileri, 
öö) Verimlilik hedefi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin verimliliğinin arttırıl-

masının teşvik edilmesi için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer uygulamalar göz önüne alınarak
yüzde cinsinden tespit edilen parametre kapsamında belirlenebilecek hedefi, 

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili

mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Düzenlemeye Tabi Tarifeler

Düzenlemeye tabi tarife türleri
MADDE 5 – (1) Düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır: 
a) Bağlantı tarifesi. 
b) İletim tarifesi.
c) Toptan satış tarifesi.
ç) Dağıtım tarifesi. 
d) Perakende satış tarifesi. 
e) Piyasa işletim tarifesi.
f) Son kaynak tedarik tarifesi.
Bağlantı tarifesi
MADDE 6 – (1) Bağlantı tarifesi; dağıtım sistemine bağlantı yapılması sebebiyle oluşan

ve eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı olarak uygulanacak bağlantı bedeli
ile tarifenin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşur.

(2) Bağlantı bedeli, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz; tüketicilerin iç tesisatının
dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kulla-
nım Yönetmeliği kapsamında belirtilen mesafe sınırları dâhilinde olan bağlantı hattı kapsamın-
da katlanılan masraflar ile sınırlıdır.

(3) Bağlantı bedeli, elektrik piyasasında bağlantı tarifesinin düzenlenmesine ilişkin ola-
rak Kurum tarafından çıkarılan tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

İletim tarifesi
MADDE 7 – (1) İletim tarifesi; üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin ile-

tim sistemi üzerinden naklinden yararlanan kullanıcılara eşit taraflar arasında ayrım gözetmek-
sizin uygulanacak iletim sistemi kullanım bedeli, iletim sistemi işletim bedeli ile tarifenin uy-
gulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşur. 
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(2) İletim tarifesi içerisinde yer alan bedeller TEİAŞ’ın faaliyetlerini yürütebilmesi için
gerekli olan sabit ve değişken maliyetlerinin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için
makul bir getiri elde edilmesine izin verecek şekilde iletim tarifesinin düzenlenmesine yönelik
olarak Kurum tarafından çıkarılan tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

(3) İletim ek ücreti iletim tarifesinde yer alır. İletim ek ücretine esas oran, Kurul tara-
fından yıllık olarak tespit edilir ve yürürlük tarihi ile birlikte, her yılın 15 Ekim tarihine kadar
Resmî Gazete’de yayımlanır. İletim ek ücreti, ödeme bildirimlerinde ayrı olarak gösterilir.

Toptan satış tarifesi
MADDE 8 – (1) Toptan satış tarifesi; dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan

kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında EÜAŞ’tan temin edecekleri elektrik enerjisi ve gö-
revli tedarik şirketleri tarafından tarifesi düzenlemeye tabi tüketiciler için EÜAŞ’tan tedarik
edilecek elektrik enerjisinin toptan satış fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin hüküm ve
şartlardan oluşur. 

(2) Toptan satış fiyatı, EÜAŞ’ın mali yükümlülükleri esas alınarak Kurul tarafından
belirlenir. 

(3) Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıpları, genel aydınlatma, görevli
tedarik şirketlerinin ise tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapacakları satışlar kapsamında
EÜAŞ’tan tedarik edecekleri elektrik enerjisi için Kurul tarafından farklı toptan satış fiyatları
belirlenebilir.

(4) EÜAŞ’ın düzenlemeye tabi olmayan elektrik enerjisi tedariki kapsamındaki toptan
ve perakende satış fiyatları Kurul onayına tabi olmayıp ilgili taraflar arasında serbestçe belir-
lenir.

Dağıtım tarifesi
MADDE 9 – (1) Dağıtım tarifesi; elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden nak-

linden yararlanan kullanıcılara eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak dağıtım
sisteminin kullanımına ilişkin bedeller ile tarifenin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan
oluşur.

(2) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller; ilgili dağıtım şirketi için belirlenen
verimlilik hedefine ulaşılması ölçüsünde, dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamında gerekli
olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul bir getiri, sistem işletim ma-
liyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma
maliyeti, reaktif enerji maliyeti ve iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar gibi dağıtım faa-
liyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınarak belirlenir.

(3) Teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler,  Kurulca belirlenen hedef
oranlarını geçmemek kaydı ile dağıtım tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılır.

(4) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesi, teknik ve teknik ol-
mayan kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin tari-
felerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıka-
rılan tebliğ ile düzenlenir. 

(5) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller; bağlantı durumu, tüketim miktarı
ve kullanım amacı gibi ölçütler esas alınarak farklı seviyelerde belirlenebilir.

(6) Dağıtım tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar dağıtım şirketlerinin öne-
rileri de değerlendirilerek Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm dağıtım
bölgeleri için ortak belirlenebileceği gibi her bir dağıtım bölgesi için ayrı ayrı da belirlenebi-
lir.

Perakende satış tarifesi
MADDE 10 – (1) Perakende satış tarifesi, görevli tedarik şirketleri tarafından serbest

olmayan tüketicilere yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için eşit taraflar arasında
ayrım gözetmeksizin uygulanacak perakende satış fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin hü-
küm ve şartlardan oluşur.
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(2) Perakende satış fiyatı; ilgili görevli tedarik şirketi için belirlenen verimlilik hedefine
ulaşılması ölçüsünde ve faaliyetin sürdürülebilmesi için makul bir getiri elde edilmesine izin
verilecek şekilde; enerji tedarik maliyeti, faturalama ve tüketici hizmetleri maliyeti, perakende
satış hizmeti maliyeti gibi perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet
ve hizmetler dikkate alınarak belirlenir. 

(3) Perakende satış tarifesi, konu ile ilgili olarak Kurum tarafından çıkarılan tebliğ kap-
samında düzenlenir. 

(4) Perakende satış fiyatı; tüketicilerin bağlantı durumu, tüketim miktarı ve kullanım
amacı gibi esaslar dikkate alınarak farklı seviyelerde belirlenebilir.

(5) Perakende satış tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar görevli tedarik şir-
ketlerinin önerileri de değerlendirilerek Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar
tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi her bir görevli tedarik şirketi için
ayrı ayrı da belirlenebilir.

Piyasa işletim tarifesi
MADDE 11 – (1) Piyasa işletim tarifesi, piyasa işletim ücreti ile uygulamaya ilişkin

hüküm ve şartlardan oluşur. 
(2) Piyasa işletim ücreti, EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyetlerini sürdürebilmesi için ge-

rekli olan sabit ve değişken maliyetlerinin karşılanması ve makul bir getiri elde edilmesine izin
verecek şekilde mali sürdürülebilirlik esasına göre hazırlanır. 

(3) Piyasa işletim tarifesi, konu ile ilgili olarak Kurum tarafından çıkarılan tebliğ kap-
samında düzenlenir.

Son kaynak tedarik tarifesi
MADDE 12 – (1) Son kaynak tedarik tarifesi, görevli tedarik şirketi tarafından son

kaynak tüketici grubuna yapılan elektrik enerjisi satışı için uygulanacak son kaynak tedarik fi-
yatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşur.

(2) Son kaynak tedarik fiyatı; son kaynak tedarik tarifesine tabi tüketicilerin rekabetçi
piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kaynak tedarikçisinin makul bir kâr etmesine imkân
verecek şekilde; enerji tedarik maliyeti, faturalama ve tüketici hizmetleri maliyeti, perakende
satış hizmeti maliyeti gibi son kaynak tedariki kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetler dikkate
alınarak belirlenir. 

(3) Kurul, sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında
elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı bir son kaynak tedarik fiyatı belirleyebilir; söz ko-
nusu tüketim miktarını piyasadaki gelişmelere paralel olarak gerekli gördüğü hallerde değişti-
rebilir.

(4) Son kaynak tedarik tarifesi, konu ile ilgili olarak Kurum tarafından çıkarılan tebliğ
kapsamında düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gelir Düzenlemesi

Gelir düzenleme esasları
MADDE 13 – (1) Gelir düzenlemesinde aşağıda belirtilen hususlar esas alınır:
a) Elektriğin tüketicilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde

sunulması.
b) Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen, teşvik esaslı bir düzenleme yapılması.
c) Hizmet kalitesi ile iletim ve dağıtımda arz güvenliği gözetilerek verimliliğin artırıl-

ması.
ç) Verimliliğe ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tarifeleri düzenlemeye tabi

tüzel kişilerin mali açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması.
d) Yatırımlarda uzun dönemli verimliliğin sağlanması.
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e) Piyasada rekabetin gelişiminin desteklenmesi.
f) Artan verimlilik ve rekabet koşullarına bağlı olarak sağlanan faydaların tüketicilere

yansıtılmasının sağlanması.
g) Faaliyetler arasında çapraz sübvansiyona yer verilmemesi.
(2) Gelir düzenlemesinde, tüzel kişilerin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan

hiçbir unsura yer verilmez.
(3) Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişilere uygulanan idari para cezaları, kullanıcılara

ödenen hizmet kalitesi tazminatları gibi maliyet unsurları gelir düzenlemesinde yer almaz. 
Gelir düzenlemesi için sunulması gereken bilgi ve belgeler
MADDE 14 – (1) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından gelir düzenlemesi

çalışmalarına esas olmak üzere, gelir düzenleme takvimi kapsamında ve ilgili mevzuattaki hü-
kümlere uygun olarak hazırlanan aşağıdaki bilgi ve belgelerin tarife türü bazında ilgisine göre
Kuruma sunulması zorunludur:

a) Geçmiş yıllara ait mali tablolar.
b) Bir sonraki tarife uygulama dönemine ilişkin gelir-gider ve maliyet tahminleri.
c) Geçmiş yıllara ait tüketim ve satış gerçekleşmeleri ile satışlara ilişkin tahakkuk ve

tahsilat tutarları.
ç) Bir sonraki tarife uygulama dönemine ilişkin tüketim ve satış öngörüleri.
d) İletilen veya dağıtılan enerji miktarları.
e) Geçmiş yıllara ait yatırım gerçekleşmeleri.
f) Bir sonraki tarife uygulama dönemine ilişkin yatırım planları ve gerekçe raporları.
g) Hizmet kalitesine ilişkin veriler.
ğ) Geçmiş yıllara ilişkin gerçekleşen ve bir sonraki tarife uygulama dönemine ait ihtiyaç

duyulan fiziksel büyüklüklere ilişkin veriler. 
(2) Kurum gelir düzenlemesi çalışmalarına esas olmak üzere, birinci fıkrada sayılanlara

ilave olarak ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.
Gelir düzenlemesi kapsamındaki parametrelerin belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Her bir tarife türüne ilişkin parametreler ile bu parametrelerin tespi-

tinde dikkate alınacak ve alınmayacak harcamalar, gelirler ve diğer unsurlar ilgili mevzuattaki
hükümlere uygun olarak belirlenir.

(2) Kurul tarafından belirlenen parametre değerleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin li-
sanslarına dercedilmiş sayılır. 

Olağandışı haller
MADDE 16 – (1) Aşağıdaki hallerde, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin talebi

üzerine veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde tarife uygulama dönemi için gelir
düzenlemesi kapsamında belirlenmiş olan parametrelerde yaratılan etkinin tespiti için inceleme
yapılır:

a) İlgili veya diğer mevzuat hükümlerinde tarifeleri açık olarak etkileyebilecek deği-
şikliklerin olması.

b) Lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması.
c) Mücbir sebep halleri veya bu hallerin sona ermesi.
ç) Parametre değerlerine esas verilerde tarifeleri açıkça etkileyebilecek nitelikte önemli

değişiklikler meydana gelmesi.
(2) Yapılan incelemeler sonucunda, birinci fıkrada sayılan hallerin gelir düzenlemesi

kapsamında belirlenmiş parametreleri etkilediğinin tespit edilmesi ve Kurul tarafından uygun
görülmesi halinde etkilenen parametrelerde gerekli değişiklik yapılır. Parametrelerde yapılan
değişikliklerin etkisi ilgili mevzuat kapsamında içinde bulunulan tarife uygulama döneminde
ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerinde tarifelere yansıtılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarife Önerilerinin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Tarife başvurusu ve onayı
MADDE 17 – (1) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler, tarife önerilerini ilgili mev-

zuat uyarınca ve Kurum tarafından istenen formatta hazırlayarak Kuruma sunar. 
(2) İlgili mevzuatta yer aldığı takdirde, düzeltme bileşenlerine ilişkin hesaplamalar ile bu

hesaplamalara temel teşkil eden bilgi ve belgeler de tarife önerisi ile birlikte Kuruma sunulur.
(3) Tarife önerilerinin inceleme ve değerlendirilmesi ilgili mevzuatta belirtilen yürürlük

tarihinden önce Kurum tarafından sonuçlandırılarak Kurul onayına sunulur. 
(4) Kurum, tarife önerilerinin inceleme ve değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyduğu

her türlü ek bilgi ve belgeyi lisans sahibi tüzel kişilerden isteyebilir ve ilgili tüzel kişileri doğ-
rudan görüşmeye çağırabilir.

(5) İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen tarife başvuruları, eksiklikler
giderilene kadar işleme konulmaz ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirimde bulunularak
eksikliklerin giderilmesi amacıyla süre verilir. Tüzel kişinin başvurusunu zamanında yapmaması
ve/veya eksiklikleri öngörülen sürede gidermemesi halinde tarifeler Kurul tarafından resen
belirlenebilir. Ayrıca, ilgili tüzel kişi hakkında Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin tarife önerisinin su-
nulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesine olan etkileri giderilene kadar Kurul ta-
rafından resen revizyon yapılmaması halinde yürürlükte olan tarifelerin uygulanmasına yeni
tarifeler onaylanıncaya kadar devam edilir.

(7) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler, Kurul tarafından onaylanan güncel ve geç-
miş tarifelerini internet sayfalarında sürekli şekilde yayımlamakla yükümlüdür.

(8) Onaylanan tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel
kişileri bağlar. 

Gelir düzenlemesi ve ilgili mevzuata uygunluk
MADDE 18 – (1) Tarife önerisinde yer alan fiyatların, gelir düzenlemesine ilişkin pa-

rametrelerin ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öngörülen gelirlerin dikkate alınması sure-
tiyle hesaplanmış olması zorunludur.

Tarife önerisi fiyat yapısı
MADDE 19 – (1) Tarife önerisine esas fiyat yapısı sabit ve/veya değişken bileşenlerden

oluşabilir.
(2) Fiyat yapısı içerisinde değişken olarak enerji (aktif-reaktif), kilovat (kW) cinsinden

güç veya bağlantı kapasitesi gibi bileşenler yer alabilir. 
(3) Tarife önerisine esas fiyatlar;
a) Bölgesel özellikler,
b) Gerilim ve güç seviyeleri,
c) Gün içi ve yıl içi dönemler,
ç) Farklı kullanıcı grupları,
dikkate alınarak düzenlenebilir. 
(4) Kurul tarafından üçüncü fıkrada sayılanlara ilave olarak farklı bileşenler de belir-

lenebilir.
(5) Tarife önerisinde dikkate alınabilecek kullanıcı grupları Kurulca resen veya tarifeleri

düzenlemeye tabi tüzel kişilerin önerileri değerlendirilerek belirlenebilir. Kullanıcı grupları alt
gruplara ayrılabilir. Ancak aynı gruba dâhil edilen kullanıcıların benzer maliyet yapılarına
ve/veya benzer tüketim veya talep eğilimlerine sahip olmaları zorunludur. 
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İletim ve dağıtım tarife önerilerinin hazırlanması
MADDE 20 – (1) İletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife baş-

vurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dâhilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluş-
turulması esastır:

a) Tarife önerisi kapsamında farklı fiyat uygulamasına tabi tutulması öngörülen yeni
kullanıcı grubu olması halinde söz konusu kullanıcı grubunun belirlenmesinde dikkate alınan
esasların tanımlanmış olması.

b) Şebekenin kullanımına ve genişletilmesine ilişkin maliyet unsurlarının belirlenmiş
olması.

c) Her bir kullanıcı grubu ile her bir maliyet unsuru için, iletimi ve/veya dağıtımı yapılan
ve yapılması planlanan elektrik enerjisi miktarı ve sunulan hizmetin standardının mevcut ve
gelecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması.

ç) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin kullanıcı grupları bazında dağıtılmak suretiyle
fiyatlara dönüştürülmüş olması.

Perakende satış tarife önerilerinin hazırlanması
MADDE 21 – (1) Perakende satış faaliyetine ilişkin tarife önerilerinin, tarife başvurusu

sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dâhilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluşturulması
esastır:

a) Tarife önerisi kapsamında farklı fiyat uygulamasına tabi tutulması öngörülen yeni
tüketici grubu olması halinde söz konusu tüketici grubunun belirlenmesinde dikkate alınan
esasların tanımlanmış olması.

b) Her bir tüketici grubu ve her bir maliyet unsuru için, satışı yapılan ve yapılması plan-
lanan elektrik enerjisi ve/veya kapasite miktarı ile sunulan hizmet standardının mevcut ve ge-
lecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması.

c) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin tüketici grupları bazında dağıtılmak suretiyle fi-
yatlara dönüştürülmüş olması. 

Son kaynak tedarik tarife önerilerinin hazırlanması
MADDE 22 – (1) Son kaynak tedarik faaliyetine ilişkin tarife önerilerinin, tarife baş-

vurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dâhilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluş-
turulması esastır:

a) Her bir tüketici grubu ve her bir maliyet unsuru için, satışı yapılan ve yapılması plan-
lanan elektrik enerjisi ve/veya kapasite miktarı ile sunulan hizmet standardının mevcut ve ge-
lecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması.

b) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin son kaynak tüketici grupları bazında dağıtılmak
suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması.

Toptan satış tarife önerilerinin hazırlanması
MADDE 23 – (1) Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıpları ile genel

aydınlatma kapsamında temin edeceği elektrik enerjisi ve görevli tedarik şirketleri tarafından
tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı için EÜAŞ’tan tedarik
edilecek elektrik enerjisinin toptan satış tarife önerisinin EÜAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine
getirebilme kapasitesi dikkate alınarak oluşturulması esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Enflasyon oranı
MADDE 24 – (1) Tarife hesaplamalarında enflasyon oranı olarak TÜFE esas alınır.

Bununla sınırlı olmamak üzere Kurul tarafından uygun bulunan farklı güncelleme endeksleri
de kullanılabilir.

Vergi, fon, pay ve benzeri yasal yükümlülükler
MADDE 25 – (1) İlgili tüzel kişiler, tahsilatına aracı oldukları tüm vergi, fon, pay ve

benzeri yasal yükümlülükleri ödeme bildirimlerinde ayrı ayrı olacak şekilde gösterirler.
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Düzenlemeye tabi tarifelerin uygulanması
MADDE 26 – (1) Düzenlemeye tabi tarifelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.
(2) İletim ve dağıtım tarifelerinde yer alan fiyatlar, doğrudan kullanıcıya veya kullanı-

cıya yansıtılmak üzere ilgili kullanıcıya enerji tedarik eden lisans sahibi tüzel kişilere fatura
edilir.

(3) Kurul tarafından onaylanmış bir tarifenin fiyat yapısına hiçbir surette müdahale edi-
lemez.

İlk lisans başvurusunda tarife önerilerinin sunulması
MADDE 27 – (1) Tarife yoluyla düzenlemeye tabi bir faaliyette bulunmak üzere ilk

defa lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin, lisans başvuruları kapsamındaki tarife öne-
rileri için hangi bilgi ve belgelerin isteneceği hususunda bilgi edinmek üzere, lisans başvuru-
sunda bulunacakları tarihten en az otuz gün önce Kuruma başvuruda bulunmuş olmaları zo-
runludur. 

Lisansların sona ermesi veya iptali halinde düzeltme bileşenleri toplam tutarı
MADDE 28 – (1) Lisansların sona ermesi veya iptali durumunda ilgili mevzuattaki hü-

kümler uyarınca hesaplanan ve tanımlanan düzeltme bileşenleri için yapılacak uygulamalara
ilişkin gerekli düzenlemeler Kurulca yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Portföy değişiklikleri kapsamındaki fiyatlar
MADDE 29 – (1) Perakende satış fiyatı oluşumunda dikkate alınan düzenlemeye tabi

tüketici tüketimlerinin düşmesine bağlı olarak görevli tedarik şirketlerinin perakende satış gelir
tavanının karşılanmasını sağlamak ve serbest tüketici hakkını kullanan ve kullanamayan tüke-
ticilerin aralarında perakende satış gelir tavanı ve fiyat farkı kaynaklı piyasa bozukluklarının
oluşmasını engellemek amacıyla Kurulca uygun görülmesi halinde, perakende satış gelir ta-
vanının Kurul tarafından belirlenecek oranına tekabül eden tutar, EPİAŞ tarafından piyasa iş-
letim ücreti ile birlikte serbest tüketicilere yansıtılmak üzere tedarikçilere yansıtılabilir. Serbest
tüketici hakkını kullanan tüketicilerden bu kapsamda elde edilen gelirler ilgili görevli tedarik
şirketine aktarılır.

(2) Serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilere piyasa işletim ücreti yanında yansıtı-
lacak tutar, görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedariki yükümlüsü olmaları nedeniyle pe-
rakende satış faaliyetlerini emreamade olarak yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetler çer-
çevesinde Kurul tarafından belirlenir.

(3) Görevli tedarik şirketlerinin emreamade durumlarının sürdürülmesi için gerekli olan
maliyetler dikkate alınarak belirlenecek fiyatın hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar görevli tedarik şirketlerinin önerileri de değerlendirilerek Kurul tarafından belirlenir.
Söz konusu usul ve esaslar tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi her
bir görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı da belirlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar
MADDE 30 – (1) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan mülga Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetme-

liğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ORTAK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ulusal hedef ve politikalar kapsamında belir-

lenen öncelikli alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikteki araştırma
için birden fazla devlet yükseköğretim kurumunun iş birliği ile koordinatör yükseköğretim ku-
rumunun bünyesinde ortak uygulama ve araştırma merkezinin kurulması ve merkezlerin işleyişi
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) İzleme ve Değerlendirme Komitesi: Merkez başvurularının değerlendirilmesi ile

merkezlerin performanslarının ve ortaklık yapılarının izlenmesinden sorumlu komiteyi, 
b) Koordinatör yükseköğretim kurumu: Ortak uygulama ve araştırma merkezinin baş-

vurusu ve işletilmesi sürecinde gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlü ve merkezin yö-
netiminden Yükseköğretim Kuruluna karşı sorumlu yükseköğretim kurumunu,

c) Merkez: Bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden fazla yük-
seköğretim kurumunun iş birliği ile kalkınma planları hedefleri doğrultusunda bilimsel ve tek-
nolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte bir ortak araştırma programı doğrultusunda kuru-
lacak ortak uygulama ve araştırma merkezini, 

ç) Ortak araştırma planı: Merkez bünyesinde odaklanılan misyon çerçevesinde belirle-
nen stratejik hedeflere ulaşmak için ortak Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik ilerleme adımlarına,
insan kaynağı ve altyapı imkanları dahil ihtiyaç duyulan disiplinler ve teknolojik yeteneklere
ilişkin mevcut durum ve öngörülere, ortakların kaynak paylaşımı ve katkı düzeylerine yönelik
uzun vadeli planlamaları içeren dokümanı, 

d) Ortaklık protokolü: Merkezin kurulma amacı ve öncelikleri, ortaklığın tanımı, mer-
kezin fizikî alt yapısına ilişkin planlamaları, ortak insan kaynakları yönetimi, tarafların hak ve
yükümlülükleri, işletim usulleri, mali ve ayni katkı oranları, fikri mülkiyet haklarının paylaşı-
mına ilişkin çerçeve hükümlerin yer aldığı protokolü,

e) Teknik Değerlendirme Heyeti: Başvuru döneminde merkez başvurularının ve/veya
izleme döneminde merkez faaliyetlerine yönelik gelişmelerin teknik açıdan değerlendirilmesi
amacıyla gerekli görülen durumlarda İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından oluşturulan
heyeti, 

f) Yükseköğretim kurumu: 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş bulunan
Devlet üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerini,  

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme ve İzleme

Başvuru süreci 
MADDE 4 – (1) Ulusal hedef ve politikalar çerçevesinde öncelikli olarak belirlenen

alanlarda yükseköğretim kurumlarının iş birliğinde önerilen ortak uygulama ve araştırma mer-
kezleri Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulur. 
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(2) Başvuru tarihi itibarıyla, ortaklık protokolünün yükseköğretim kurumlarının sena-
tolarınca onaylanmış ve rektörleri tarafından imzalanmış olması gerekir.

(3) Ortak uygulama ve araştırma merkezlerine yönelik başvurular, ortaklık protokolü
ile birlikte, koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından Yükseköğretim Kuruluna yapılır.  

Değerlendirme  
MADDE 5 – (1) Ortak uygulama ve araştırma merkezi başvurularının değerlendiril-

mesinde aranacak şartlar:
a) Merkezin odaklanacağı alanın, kalkınma planları hedefleri ve ülkemizin stratejik ön-

celikleri ile uyumlu olması,
b) Yükseköğretim kurumlarının ulusal/uluslararası bilimsel düzeydeki çalışmalarıyla

merkezin odaklanacağı alan/alanlarda temayüz etmiş olması, 
c) Yükseköğretim kurumlarının merkez bünyesinde birlikte yürütecekleri çalışmalara

ilişkin ortak araştırma planı ile yönetim modelinin hazırlanmış olması, 
ç) Yükseköğretim kurumları bünyesinde merkez ile ilişkilendirilmesi planlanan mevcut

altyapı ve laboratuvar imkânlarının gösterilmiş olması,
d) Merkez için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki altyapı imkânlarının yeterli olmadığı

durumlarda bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili planlama yapılması ve ortak araştırma
programı ile ilişkisinin kurulması,

e) Merkez bünyesindeki çalışmalarda yer alacak mevcut araştırmacı insan kaynağı ile
gelecek dönem ihtiyaç duyulabilecek araştırmacı insan kaynağına ilişkin planlamanın yapıl-
ması,

f) Kurulması önerilen merkezle ilgili yükseköğretim kurumları bünyesinde halen faa-
liyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans ve/veya lisansüstü prog-
ramların var olması,

g) Kaynakların mükerrer kullanımına engel olacak şekilde merkez faaliyetlerinin bu
bölümlerde halen yürütülmekte olan programlar ve yer alan araştırmacılar ile etkileşiminin/en-
tegrasyonunun veya farklılaşmasının nasıl sağlanacağının planlanması,

ğ) Merkez faaliyetlerinin, yükseköğretim kurumlarında merkez ile ilişkilendirilen bö-
lümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna katkı sağlaması,

h) Merkez tarafından yürütülmesi planlanan araştırma projelerinin finansmanına ilişkin
planlamanın yapılması,

ı) Merkez faaliyetlerinin ortaklık içinde yer alan yükseköğretim kurumlarına, ülkemizin
rekabet gücü kazanımına ve topluma yapabileceği katkının planlanması,

gerekir.
İzleme ve Değerlendirme Komitesi 
MADDE 6 – (1) İzleme ve Değerlendirme Komitesi, merkez başvurularının değerlen-

dirilmesi, merkezlerin performanslarının ve ortaklık yapılarının izlenmesi amacıyla Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından oluşturulur.  

(2) İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili, TÜBİTAK
Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığından ve Strateji ve Bütçe Başkanlığından en az genel mü-
dür düzeyinde birer üst düzey yetkili ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek araş-
tırma odaklı bir yükseköğretim kurumunda en az bir dönem rektörlük yapmış ve belirlendiği
tarih itibarıyla rektörlük görevinde bulunmayan iki öğretim üyesinden oluşur. İzleme ve De-
ğerlendirme Komitesi Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili başkanlığında ayda bir kez topla-
nır; kararlarını oy çokluğu ile alır ve oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

(3) Alınan kararlar Yükseköğretim Kuruluna sunulur.  
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Teknik Değerlendirme Heyeti 
MADDE 7 – (1) İzleme ve Değerlendirme Komitesi, başvuru sürecinde merkez baş-

vurularının ve/veya izleme sürecinde merkez faaliyetlerine yönelik gelişmelerin teknik açıdan
değerlendirilmesi amacıyla Teknik Değerlendirme Heyeti oluşturabilir. 

(2) Teknik Değerlendirme Heyeti araştırma merkezi yöneticisi veya araştırma altyapısı
yönetimi konusunda deneyimli öğretim üyelerinden ve gerekli görülen durumlarda kamu ve
özel sektör yetkililerinden oluşturulur. 

Başvurunun değerlendirilmesi 
MADDE 8 – (1) Merkez başvurularının değerlendirilmesinden İzleme ve Değerlendir-

me Komitesi sorumludur.  
(2) Başvuruların değerlendirilmesinde Teknik Değerlendirme Heyetinin görevlendiril-

diği durumlarda  heyet, başvuruları teknik açıdan inceleyerek bir değerlendirme raporu hazırlar
ve İzleme ve Değerlendirme Komitesine sunar. 

(3) İzleme ve Değerlendirme Komitesi yetkilileri, teknik değerlendirme raporlarını da
dikkate alarak ülke öncelikleri, stratejik ihtiyaçlar ve kurumlarının görev alanına giren konular
doğrultusunda başvuruları değerlendirir.  

(4) İzleme ve Değerlendirme Komitesi gerekli gördüğü takdirde merkez başvuru sa-
hiplerini bilgi almak üzere davet eder.    

(5) Başvuruda odaklanılacağı belirtilen araştırma alanında, hâlihazırda yükseköğretim
kurumları arasındaki uzun vadeli araştırma iş birliklerine yönelik kamu kurum/kuruluşlarından
alınan bir destek olması durumunda bu yükseköğretim kurumlarının başvurularına öncelik ve-
rilebilir.  

(6) İzleme ve Değerlendirme Komitesinin değerlendirme sonucuna ilişkin tavsiye kararı
Yükseköğretim Kurulu tarafından nihai olarak karara bağlanır. 

(7) İzleme ve Değerlendirme Komitesinin sekretaryası Yükseköğretim Kurulu bünye-
sinde görevlendirilecek bir birim tarafından yürütülür. 

İzleme süreci 
MADDE 9 – (1) Ortak uygulama ve araştırma merkezi statüsü verilen her bir merkez

için Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde ara dönem değerlen-
dirmeleri gerçekleştirilir.  

(2) İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenecek formata uygun olarak,
ara dönemlere ilişkin hazırlanan ve ortaklık içinde yer alan yükseköğretim kurumlarının rek-
törlerince de onaylanan gelişme raporları, koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından Yük-
seköğretim Kuruluna gönderilir. 

(3) Gelişme raporlarının ve merkez performanslarının değerlendirilmesi İzleme ve De-
ğerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilir. 

(4) İzleme sürecinde Teknik Değerlendirme Heyetinin görevlendirildiği durumlarda he-
yet, koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından iletilen gelişme raporlarını teknik açıdan
inceler, yapılan faaliyetlerin merkez başvurusuna uygunluğunu denetler, gerektiğinde merkezi
yerinde inceleyerek değerlendirme raporunu hazırlar ve İzleme ve Değerlendirme Komitesine
sunar. 

(5) İzleme ve Değerlendirme Komitesi, gelişme raporlarının yanı sıra, merkezlerin per-
formanslarının izlenmesine yönelik ek ölçütler getirebilir. 
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(6) İzleme ve Değerlendirme Komitesi, gerekli görmesi halinde merkezin gelişimini
izlemek ve denetimini yapmak amacıyla merkez yetkililerini bilgi almak üzere davet edebilir.   

(7) Onay verilen tüm merkezlere ilişkin gelişmeler İzleme ve Değerlendirme Komitesi
tarafından Yükseköğretim Yürütme Kuruluna sunulur.  

(8) Merkezlerin performans değerlendirmeleri sonucunda merkez statüsünün iptaline
ilişkin hususlar, İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından alınan tavsiye kararı üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Merkez bünyesindeki ortaklıklara ilişkin hükümler  
MADDE 10 – (1) Merkez bünyesindeki ortaklığa dahil olmak isteyen veya ortaklıktan

ayrılmak isteyen bir yükseköğretim kurumu olduğunda veya koordinatör kurumun değiştiril-
mesi istendiğinde, bu durum gerekçelendirilerek Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.  

(2) Ortak sayısının azalması veya koordinatör kurumun değiştirilmesi durumlarında,
merkezin mevcut işleyişinin sürdürülebilirliği değerlendirilerek merkez statüsü iptal edilebilir.  

(3) Ortaklık yapılarını etkileyen taleplere yönelik kararlar, İzleme ve Değerlendirme
Komitesi önerisiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından verilir.   

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen hallerde, Yükseköğre-
tim Kurulu tarafından olumlu yönde karar verilmesi durumunda, merkezin ortak araştırma planı
ve ortaklık protokolü güncellenerek Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 11 – (1) Merkezlerin yönetişime ilişkin yönetmelikleri, merkez ortağı olan

diğer yükseköğretim kurumlarının yönetim kurullarının uygunluk görüşleri alınarak koordinatör
yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanır. Hazırlanan yönetmelikte ortak yükseköğretim
kurumlarının kurumsal kimliklerine ayrı ayrı yer verilir. 

(2) Koordinatör yükseköğretim kurumu, merkezin idari, hukuki ve mali olarak ve Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen şekline uygun yürütülmesinden sorumludur.  

(3) Yükseköğretim kurumlarının ortağı oldukları merkezlere yapacakları görevlendir-
meler, görevlendirmeyi yapan yükseköğretim kurumunun kendi birimine yapılmış sayılır.

(4) Ortak araştırma merkezlerinde görev yapmak üzere atama yapılacak akademik ve
idari personel sayısı her yıl Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen atama sayısından kullanıl-
mak üzere YÖK tarafından belirlenir.

(5) Merkez statüsü verilme kararları ile merkezlere ilişkin yıllık performans değerlen-
dirme sonuçları, kamu desteklerine yönelik karar verme süreçlerinde dikkate alınması amacıyla
ilgili Bakanlıklar ve diğer ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlarına bildirilebilir.

(6) Aynı ad, görev ve misyonla kurulacak ortak uygulama ve araştırma merkezi sayısı
ikiden fazla olamaz.  

(7) Merkez statüsü kapsamında tanımlanan ortaklıklar, Devlet yükseköğretim kurum-
larıyla sınırlıdır.  

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.   
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 
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Amasya Üniversitesinden:
AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofi-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygu-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ATTOMER): Amasya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesindeki tüm teknoloji transferi faaliyetlerini planlamak ve koordine

etmek.
b) Üniversitede geliştirilen teknolojilerin ticarileşebilmesini sağlamak amacıyla tekno-

loji transfer ofisi görevlerini yerine getirmek.
c) Üniversitedeki bilgiyi ticarileştirmek için iş dünyası ile işbirliği yapmak.
ç) Uygulamaya yönelik olarak elde edilen somut projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.
d) Girişimci ve yenilikçi projelerin gerçekleşebilmesi için bir kuluçka merkezi oluştu-

rarak her türlü bilimsel, teknik ve işletmecilik konularında destek vermek, bu amaçla ulusal
ve uluslararası kaynaklardan desteklenen projeler hazırlamak ve yürütmek.

e) Araştırma merkezleri ve araştırma laboratuvarlarını  koordine etmek ve bu birimlere,
Üniversitenin araştırma strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde çalışmaları için katkıda
bulunmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşların proje çağrılarına başvuru yapmak, bu amaçla iş-
birlikleri ve ortaklıklar kurmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma projesi desteği kapsamında kurumlardan gelen talepleri almak ve bu ta-

leplere yanıt vermek.
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b) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alan-
larda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim faaliyetleri, sertifika programları, çalıştaylar, se-
minerler, konferanslar, yarışmalar, sergiler ve kurslar düzenlemek, araştırma ve danışmanlık
projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasını
sağlamak.

c) Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerinde Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve tek-
noloji transferi bilinci oluşturmak ve geliştirmek, farkındalık oluşturmak için her türlü araştır-
ma-geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleri yürütmek.

ç) Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi konularındaki ulusal ve ulus-
lararası gelişmeleri ve etkinlikleri izleyerek Üniversite personelini ve öğrencilerini bilgilen-
dirmek ve bu etkinliklere katılımlarını desteklemek, ilgili mevzuat, yargı kararları ve diğer ya-
zılı ve görsel belgeleri toplamak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve
bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

d) İlgili alanlarda etkili olan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve
eğitim merkezleri, enstitüleri ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, anlaş-
malar yapmak ve Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak.

e) Girişimci ve yenilikçi kişi ve kuruluşlara geliştirdikleri projeyi başlatabilmeleri için
kuluçka merkezi oluşturmak ve destek sağlamak.

f) Desteklenen projelerin gelişimlerini izlemek ve başarıyla sonuçlanmasına katkı sağ-
lamak.

g) Projelerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transferi fonksiyonlarını yerine getire-
rek her türlü katkıda bulunmak.

ğ) Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer bilgi ve uygulama tesis-
lerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

h) Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi alanlarında araştırma, inceleme
ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde kurullar ve çalışma grupları kurmak.

ı) İlgili mevzuat kapsamında hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.
i) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak projeler geliş-

tirmek ve yürütmek.
j) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede üretilen ve ticari potansiyeli olan bilgi-

nin fikri haklarını Üniversite adına almak ve gerekli ödemeleri yapmak, fikri haklar portföyü
oluşturmak ve yönetmek.

k) Merkezin ihtiyacı olan personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik
çalışmalarda bulunmak ve Merkezin ihtiyacı olan konularda eğitimler almasını sağlamak, Üni-
versite içerisinde yapılan araştırmalar için gerekli öğrenci ve nitelikli personelin temini için
çalışmalar yapmak.

l) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
(2) Merkez bünyesinde tüm kurullar, Müdürün daveti üzerine ve üyelerin salt çoğunluğu

ile toplanır. Müdür tüm kurulların üyesidir. Rektör tüm kurulların doğal üyesidir. Rektör, rektör
yardımcısı veya Müdür, kurul toplantılarına katıldığı takdirde kurula başkanlık eder. Aksi du-
rumda unvanı yüksek olan, eşit olması durumunda ise yaşı en fazla olan üye toplantıya baş-
kanlık eder. Kurul kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Kararlarda eşitlik
halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kurullar yıl içinde en az dört defa topla-
nırlar.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak

uygun nitelikte konusunda uzman olan Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için
görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bir yıldan fazla
görevinin başında bulunmayacağı durumlarda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür
faaliyetlerinde Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil
bırakır. Müdür, Merkezin verimli çalışması için gerekli gördüğü teknik ve idari kadroyu Rek-
törün onayı ile oluşturur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi yönetmek, temsil etmek ve düzenli çalışmasını sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim

Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin ilke, amaçları ve kapsamı doğrultusunda yürütül-

mesini sağlamak.
d) Çalışma ilkelerini belirlemek, hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
e) Merkeze yapılan destek başvurularını incelemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişim-

lerde bulunmak.
g) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yapmak.
ğ) Merkezin amacına ve kapsamına uygun olarak yürütülecek faaliyetlerinin projelen-

dirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası düzeyde destek ve mali kaynak sağlanması için gi-
rişimlerde bulunmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını
sağlamak.

ı) Yönetim Kurulu ve diğer kurulların kararları ile çalışma programını uygulamak.
i) Merkez bünyesindeki birim ve kurulların koordinasyonunu sağlamak.
j) Yönetim Kurulunun hazırladığı bilimsel programı ve yıllık faaliyet raporunu Rektö-

rün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte beş üyeden oluşur. Yönetim Ku-

rulu üyeleri Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl
süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya
katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar alarak Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Destek başvurularını incelemek ve karara bağlamak.
d) Merkeze bağlı geçici veya daimi araştırma birimleri kurmak ve bunların görev sü-

relerini belirlemek, bu araştırma birimlerinin çalışma kurallarını ve yöneticisini belirlemek.
e) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları

değerlendirmek.
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f) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak.

g) Merkezin faaliyet programlarını hazırlayarak karara bağlamak ve uygulanmasını
sağlamak.

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda, bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırla-
mak.

h) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerle ilgili esasları belirlemek.

ı) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danışman-
lık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

i) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

j) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların esas ve usullerini tespit etmek.

k) Müdürün, Merkez ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
l) Merkezin sunması gereken hizmetlerin yapılması veya gerektiğinde bunların dışarı-

dan temini için anlaşmalar yapmak.
m) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 11– (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin tıp, veteriner, mühendislik, ziraat,

fen, hukuk, idari ve iktisadi bilimler, eğitim ve sosyal bilimler alanlarındaki öğretim elemanları
arasından görevlendirilen birer üyeden oluşur. Üyeler Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan bir yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Da-
nışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Rektör veya görevlendireceği rektör yardım-
cısının başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Yönetim Kuruluna bilimsel, teknolojik ve alanlarıyla
ilgili danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildir-
mektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve kurulları
MADDE 12 – (1) Merkezde ihtiyaç duyulan çalışma birimleri ve kurulları oluşturula-

bilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) 2012/3305 sayılı Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı,
b) 2016/9495 sayılı Karar: 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararı,
c) AR-GE Yüklenicisi: Proje kapsamında öngörülen AR-GE sürecinin bir kısmını veya

tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı AR-GE şeklinde yapmak üzere
projeye dahil olan işletmeyi,

ç) Bağımsız değerlendirici: Asgari olarak yükseköğretim kurumlarının dört yıllık fakülte
ve yüksekokullarından mezun olan; meslek kuruluşu temsilcileri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sa-
yılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumları tarafından
görevlendirilen öğretim elemanları veya alanında en az 5 (beş) yıl uzmanlık ve tecrübe birikimi
olan kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan kişileri, 

d) Bağımsız danışmanlık firması: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsa-
mında başvuruda bulunulan projeler için değerlendirme raporu hazırlanması amacıyla söz ko-
nusu Program amaçlarına uygun kriterlere göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmayı, 

e) Bağımsız değerlendirme raporu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsa-
mında başvuruda bulunan projeler için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bağımsız danış-
manlık firmalarından biri tarafından Bakanlık tarafından belirlenen formatta hazırlanacak de-
ğerlendirme raporunu,

f) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
g) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 
ğ) Çağrı periyodu: Bakanlık tarafından belirlenen çağrı planı çerçevesinde program

başvurularının kabul edildiği zaman aralığını, 
h) Çağrı planı: Bakanlık tarafından yapılan çağrı duyurusu kapsamında, ilgili çağrı du-

yurusuna ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvimi, desteklenecek ürün lis-
tesini ve çağrının uygulaması sürecinde kullanılacak standart şablonlara ilişkin ek dosyaları
içeren çağrı duyurusu paketini, 

ı) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü, 
i) Katma değer tutarı: Proje kapsamında yapılan yatırım sonucunda üretime geçen tesise

özel olarak Program Portalından yayımlanan katma değer formunun doldurulması suretiyle
yıllık bazda hesaplanan tutarı, 

j) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-
kında Yönetmelik kapsamında yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri, 

k) Komite: Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesini, 

l) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığını, 
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m) Meslek kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa,
birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve
organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,

n) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet
yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek; orta-yüksek ve yüksek teknolojili
sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı ve Bakanlık
tarafından tebliğ ile yayımlanacak listeyi, 

o) Program: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını, 
ö) Program izleme ve değerlendirme raporu: Program yönetim ofisi tarafından Program

kapsamında yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla Komiteye sunulan
raporu, 

p) Proje komisyonu: Program kapsamındaki başvuruların incelenmesi ve destek kararı
verilen projelerin izleme sürecinde değerlendirilmesinden sorumlu; projeler hakkında Komiteye
bilgi, değerlendirme ve görüş sunan; Bakanlık, bağlı/ilgili kuruluşların personeli ve ihtiyaç gö-
rülmesi halinde bağımsız değerlendiricilerden oluşan daimi komisyonu, 

r) Proje koordinatörü: Programa başvuran her bir proje için sekretarya işlemlerini koordine
etmek üzere görevlendirilen program yönetim ofisi personelini, 

s) Proje paydaşı: Program kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın al-
mak niyetiyle yatırımcıyla iş birliği yapan kamu kurum/kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik orta
veya büyük ölçekli işletmeyi, 

ş) Program Portalı: Programa ilişkin bilgilendirme, başvuru, izleme, değerlendirme ve
raporlamaların tek pencere üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından bağ-
lı/ilgili kuruluşlarla koordineli olarak geliştirilen web tabanlı uygulamayı, 

t) Program yönetim ofisi: Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerine ilişkin
tüm işlemlerin koordinasyonunu sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlık
tarafından görevlendirilen birimi, 

u) Teşvik belgesi: Yatırım teşvik belgesini, 
ü) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 
v) Ürün: Öncelikli Ürünler Listesinde yer alan ve üretilmesi hedeflenen ürünü, 
y) Yatırımcı: Program kapsamındaki yatırım projesini gerçekleştirecek Türkiye’de yer-

leşik sermaye şirketini, 
z) Yeniden değerleme oranı: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mü-

kerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükümleri çerçevesinde her yıl Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilen oranı,  

ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“(3) Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin

üretilmesine ilişkin yatırım projelerine kullandırılır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Komite, Program Yönetim Ofisi, Proje Komisyonu ve Proje Paydaşı”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Program kapsamında destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek,

projelerin desteklenmesine dair karar almak, destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar
almak üzere Komite oluşturulur.
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(2) Komite, Program kapsamında proje komisyonlarının oluşturulmasına, bu Tebliğ ve
ilgili mevzuatın başkaca hükümleriyle çelişmemek kaydıyla program süreçlerinin uygulanma-
sına ilişkin uygulama kararları almaya, hangi projelerin destekleneceğine, proje özelinde de-
ğerlendirme yaparak Program kapsamındaki destek unsurlarından hangilerinin kullandırılaca-
ğına, ilgili mevzuatta yer alan koşul ve sınırlara aykırı olmamak kaydıyla verilecek desteklerin
miktar, tür ve sürelerine, projelerin izleme sürecinde revizyonuna, ilgili mevzuatta belirtilen
hallerin gerçekleşmesi halinde destek sürecinin sonlandırılmasına dair karar organıdır.

(3) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3 (üç), KOSGEB’ten 1 (bir), TÜBİTAK’tan
1 (bir) üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur. Bakanlık temsilcileri, aralarından biri Komite
Başkanı olacak şekilde Bakan tarafından belirlenir. KOSGEB ve TÜBİTAK temsilcileri ilgili
kurumlar tarafından belirlenerek bildirilir. Komite Başkanı haricindeki her bir üyelik için ayrıca
bir de yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin Komite toplantılarına katılamadığı durumda ilgili üye
yerine belirlenmiş olan yedek üye toplantılara katılarak asıl üye ile aynı yetkiyle karar alma
sürecinde yer alır. Gerekli görülmesi halinde, Komite toplantılarına mali ve/veya teknik konu-
larda bilgilerine başvurulmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında
teknik uzmanlığı bulunan kişiler davet edilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Program kapsamında başvurusu kabul edilen projeler için Komite tarafından 5
(beş) asıl üye ve 4 (dört) yedek üyeden oluşan proje komisyonları oluşturulur. Proje komis-
yonları, başvuruların nitelik ve niceliğine bağlı olarak sektör, proje ölçeği, proje sayısı gibi pa-
rametrelere göre ihtiyaç adedince teşekkül ettirilir. Proje komisyonu üyeleri bir tanesi başkan
olarak atanacak şekilde asıl görevlerini devam ettirmek kaydıyla Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili
kuruluşların çalışanları arasından ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiriciler ara-
sından belirlenir. Görevini ifa etmesine engel bir durum oluşan asıl komisyon üyesinin yerine,
komisyon başkanının belirleyeceği yedek üye görev yapar. 

(2) Proje komisyonu üyeleri, görevlendirildikleri projeye/projelere ilişkin değerlendir-
me, destek kararı ve izleme süreçlerinde görev alıp bu süreçlerin her birinde Komite değerlen-
dirmesi öncesinde, üyelerin değerlendirme ve görüşlerini içeren komisyon kararını oluşturur.
Proje komisyonunun karar metni oluşturma sürecinde ihtiyaç duyacağı bütün bilgi, belge ve
raporlar ile sekretarya hizmetleri proje koordinatörü tarafından sağlanır. Proje komisyonunun
karar metni oluşturma sürecine dayanak teşkil eden ve doğrudan proje komisyonu tarafından
talep edilmiş veya edinilmiş ek bilgi ve belgelerin de proje koordinatörü vasıtasıyla proje dos-
yasına eklenmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Proje paydaşı ve Ar-Ge yüklenicisi
MADDE 9 – (1) Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün

hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan
bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir.  Başvuru sahibi, proje payda-
şının öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya
paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, başvurusunda Program Portalına yükleyebilir.  Bu
belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve
belgeleri de başvuru esnasında Program Portalına yükleyebilir.

(2) Proje paydaşının projeye aşağıdaki katkılardan bir kısmı veya tamamını sunması
beklenir: 

a) Proje kapsamında üretilecek öncelikli ürünü satın almaya ilişkin irade ve niyet be-
yanı. 
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b) Proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapılması.  
c) İşletmenin öngördüğü faaliyetlerin gerçekleşme durumunun izlenmesi. 
ç) Öncelikli ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğinin

takip edilmesi.  
d) İşletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretilmesi.
(3) Başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, Komitenin destek değerlen-

dirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürü-
tülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında
belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu
sunması gerekir.

(4) Paydaş eşliğinde yürütülen projelerin izleme sürecinde, proje paydaşı 6 (altı) aylık
periyotlarla Program Portalı üzerinden proje değerlendirme raporu sunar. Proje paydaşının ra-
porları, desteklerin sonlandırılmasına dair Komite kararlarında dikkate alınır. Ancak proje pay-
daşının kamu kurum/kuruluşu olması durumunda proje değerlendirme raporunun sunulması
zorunlu değildir.

(5) Proje sahibi, izleme sürecinde Komite onayı ile proje paydaşını değiştirebilir.
(6) KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanan projelerin paydaşları, KOBİ

olmak ve proje süresince yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla satın alma taahhüdünün
yerine getirilmesi halinde KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı
hükümleri çerçevesinde finansman desteğinden yararlandırılabilir.

(7) Başvurunun AR-GE kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin AR-GE sürecinin bir
kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi şirketle ortaklı AR-GE projesi
sunabilir. AR-GE sürecinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla AR-GE
yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun AR-GE kısmı, AR-GE yüklenicisi firmalar tarafın-
dan ortaklı AR-GE projesi olarak hazırlanabilir. Böyle bir iş birliği yapılması durumunda baş-
vuru esnasında, başvuru sahibiyle AR-GE yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Mülkiyet
Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedef-
lenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyuru-
sunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Aynı tesiste üretilmesi hedeflenen temel
ürün haricindeki diğer ürünlerin proje bütünlüğü açısından,

a) Temel ürünün ara girdisi olup projenin daha yüksek katma değer oranıyla hayata ge-
çirilebilecek olmasına katkı sağlama,

b) Temel ürünle aynı makine parkurunda üretilebilme,
c) Kısmi bir ek yatırım ile üretilerek projenin katma değer tutarını artırabilme,  
niteliklerinden en az birini karşılaması gerekir. Çağrıya sunulan bir projede bu koşulları

sağlayan ürünler için AR-GE ve yatırım desteği verilebilir.”
“(8) Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firma, çağrı planlarında

öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesinin yanı sıra Program Portalında yayımlanacak
diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu tamamlar.

(9) Başvuru sahibi, şayet varsa proje paydaşı ile imzaladığı uzlaşı protokolünü de kesin
başvuru sürecinde Program Portalına yükler.

(10) Başvuruda Bakanlığa sunulan bilgi, belge ve raporlar TÜBİTAK ve KOSGEB de-
ğerlendirme süreçlerinde de kullanılabilir. Projelerin Komite değerlendirmesine sunulması ön-
cesinde yapılan detaylı incelemelerde, bu Tebliğde ve/veya çağrı planında yer alan koşulları
sağlayamadığı tespit edilen başvurular program yönetim ofisi tarafından değerlendirme dışı
bırakılır.”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (k) ve (l) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şayet varsa proje paydaşının ve/veya AR-GE yüklenicisinin bilgileri ve projeye
sağlaması öngörülen katkılar,”

“k) Projenin finansman kaynakları ve mali analizi,
l) Program kapsamında talep edilen destek unsurları ve mali etki analizi,”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (c)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen bağımsız danışmanlık firmalarından biri tara-

fından hazırlanacak olan bağımsız değerlendirme raporunun doğrudan yatırımcı firmadan kay-
naklanan nedenlerle çağrı planında öngörülen süre içerisinde Program Portalına yüklenmediği
durumda, proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılarak reddedilmiş kabul edilir.”

“c) Üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla proje kapsamında kurulacak yatırım
tesisinin üretime geçmesini müteakiben bu tesisin on yıl süresince sağlayacağı öngörülen katma
değerin analizi,”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin mülga sekizinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde yeniden düzenlenmiş, birinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve
on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Komite, 70 ve üzerinde puan alan projelerin revize edilmesine, firmalardan ilave
bilgi ve belge istenmesine karar verebilir. Komite, bu durumda, KOSGEB, TÜBİTAK ve ko-
misyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve değerlendirme yaptırabilir. Komite bu doğ-
rultuda, projenin yeniden değerlendirme süreci için çağrı planında öngörülen tarih kısıtlama-
larına bağlı kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir.”

“(1) Kesin başvurusu çağrı planında öngörülen takvim içerisinde Program Portalı üze-
rinden tamamlanan projeler değerlendirmeye tabi tutulur.”

“(3) Yatırımcı firmanın KOBİ desteklerinden yararlanmak istemesi durumunda, proje-
nin yatırım kısmı için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında talep edilen bilgileri sunması
ve formları doldurması gerekir. Yatırımcı firmanın ve başvurusunun KOSGEB desteklerinden
yararlanabilme açısından ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılama durumu KOSGEB ta-
rafından incelenerek, inceleme sonucu varsa eksik ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte
program yönetim ofisine bildirilir.

(4) Başvuruların proje bazlı veya stratejik yatırımlar kapsamında devlet desteklerinden
yararlandırılması noktasında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında
talep edilen bilgi ve formlar yatırımcı tarafından Program Portalı üzerinden yüklenir. Proje ko-
misyonları tarafından Bakanlıkça sağlanabilecek devlet desteklerine ilişkin inceleme ve de-
ğerlendirme yapılarak görüş oluşturulur.”

“(6) Yatırımcı firma, değerlendirme süreci içerisinde proje komisyonu tarafından proje
sunumuna davet edilir. Proje sunumuna projenin sektörü ve konusuna göre Bakanlık sektör
uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve/veya akademisyenler davet edilebilir. Komisyon, proje
inceleme sürecinde ve proje sunumu esnasında firmadan proje dosyalarındaki eksik bilgi ve
tutarsızlıkların giderilmesini veya ilave bilgi ve belgeler sunulmasını isteyebilir. AR-GE ihtiyacı
bulunan ve TÜBİTAK değerlendirme sürecinde AR-GE desteklerinden yararlandırılmaları uy-
gun bulunmayan projeler için, ihtiyaç duyulan AR-GE faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi
kaynaklarıyla karşılanma imkân ve planını içeren ek AR-GE finansman raporu istenir.

(7) Komisyonlar bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler ışığında komisyon
kararlarını oluşturur. Projeler ilgili inceleme raporları ve komisyon kararlarıyla birlikte Komite
değerlendirmesine sunulur. Komite, değerlendirmeye aldığı projelerin; 

a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını
karşılayabilme, 
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b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme, 
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme, 
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, 
d) Yüksek katma değerli olma,  
e) Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını

sağlayabilme, 
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, 
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin

gelişimine katkı sağlayabilme,  
ğ) Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma, 
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde

gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma, 
ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre

üretime yönelik yatırım sağlıyor olma, 
i) Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği

ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek özkaynak finansman oranı
ile gerçekleştirilecek olma,

j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir, ye-
terli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma, 

niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlendirme formu
üzerinden puanlama yapar. Komite, bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler ara-
sında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi gibi kısıtlar ve kriterlere
göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.”

“(9) Komite, destekleme kararı verilen projeler için hangi destek unsurlarının tanımla-
nacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla destek
unsurlarının miktar ve sürelerine karar verir. Komite destek kararlarında projenin sürdürülebi-
lirliğini ve öngörülen katma değeri üretmesini temin etmek amacıyla proje özelinde çeşitli ko-
şullara yer verebilir, farklı karar formatları oluşturabilir. TÜBİTAK tarafından AR-GE destek-
lerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için Komite tarafından Bakanlık ve/veya
KOSGEB desteklerini içeren destek paketi tanımlanabilir.

(10) Komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için tanımlanan yatırım
destekleri, varsa AR-GE sürecinin TÜBİTAK destekleri ve/veya yatırımcı firmanın kendi kay-
naklarıyla başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürür-
lüğe girer. Ancak, proje fizibilitesinde AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım süreci öngörülmesi
veya yatırımcı firmanın izleme sürecinde talep etmesi halinde Komite, yatırım desteklerinin
AR-GE süreci tamamlanmadan önce başlamasına karar verebilir.

(11) Destek kararı esnasında KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteği tanımlanan fir-
malar, proje uygulama süreci içerisinde KOBİ vasfını yitirseler dahi destek kararında öngörülen
koşul ve süreler dahilinde KOSGEB desteklerinden yararlanmaya devam eder.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) TÜBİTAK’ın AR-GE desteği sağlamayı uygun bulmadığı projeler için TÜBİTAK
destekleri Komite tarafından tanımlanamaz. Ancak Komite bu projelere ilişkin, gerekli gördüğü
AR-GE faaliyetlerinin yatırımcı firma tarafından kendi kaynaklarıyla yürütülmesini, Program
kapsamındaki diğer destek unsurlarının kullandırılması için şart koşabilir.”
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“(4) Bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisiyle ortaklı AR-GE yapılması planlanan pro-
jeler için Komitenin AR-GE desteği tanımlaması durumunda, ilgili TÜBİTAK destek programı
hükümleri çerçevesinde ortaklı AR-GE sürecine dahil olan yatırımcı firma ve/veya AR-GE
yüklenicilerine destek sağlanır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(2) Komite, KOSGEB tarafından sağlanacak destek kalemleri ve miktarlarını, ilgili
mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde belirleyebilir. Komitenin aldığı destek kararı, KOSGEB
tarafından kendi ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın uygulanır.

(3) KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak
KOBİ’lerin, 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konu-
lan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Ka-
rar ile tespit edilen sektörlerde faaliyet göstermesi şartı aranır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Destek kapsamına alınan her bir projenin izlemesi AR-GE ve yatırım faaliyetleri
süresince ve yatırımın tamamlanmasını müteakiben olmak üzere iki aşamalı yapılır. Her bir
projenin izlemesi ve değerlendirmesi, sağlanan destek unsurlarının mahiyetine göre proje ko-
misyonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılır.

(2) Yatırım sürecinde yatırım teşvik belgeli firmaların yerinde incelemesi her 6 (altı)
ayda bir Genel Müdürlük personeli tarafından yapılır. İlgili projeden sorumlu olan proje ko-
misyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de izleme döneminde yerinde inceleme çalışma-
larına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir.”

“(4) İzleme süreci içerisinde program yönetim ofisi tarafından yatırımcı firmadan ek
bilgi ve belgeler talep edilebilir. Yatırımcı firma, izleme süreci içerisinde gerekli görülmesi ha-
linde proje komisyonu tarafından projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje
sunumuna davet edilir.

(5) Yatırımın tamamlanmasını müteakiben on yıl süresince kurulan yatırım tesisinin
sağladığı katma değer tutarı firma tarafından yıllık bazda yeminli mali müşavir raporuyla he-
saplatılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde program yönetim ofisine sunulur.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Revizyon yapılmasının öngörüldüğü durumlarda, sağlanması öngörülen on yıllık
katma değer tutarı hedefi de revizyon kapsamında yapılması öngörülen değişiklikler dikkate
alınarak yatırımcı firma tarafından revize edilir.

(9) Komite, yatırımcı firmanın talebi üzerine veya izleme sürecinde sunulan bilgilere
istinaden proje özelinde revizyon değerlendirmesi yapmaya ve revizyon kararı almaya yetki-
lidir. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında sağlanan desteklere ilişkin revizyon kararları
Cumhurbaşkanının onayına sunulur.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komite, izleme dönemlerinde sunulan bilgilere istinaden   yatırımın başlangıcından
itibaren gerçekleşen toplam yatırım tutarının güncel değerinin, ilgili izleme dönemine kadar
gerçekleşmesi öngörülen toplam yatırım tutarının güncel değerinin yüzde ellisinden az olması
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halinde, bu duruma yol açan nedenleri değerlendirerek proje bazında sonlandırma kararı almaya
yetkilidir. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlandırılan
projeler için sonlandırma kararı Cumhurbaşkanının onayına sunulur.”

“(3) KOBİ projelerinde, KOSGEB tarafından belirlenen Stratejik Ürün Destek Programı
Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almayı gerektiren durumlarda
KOSGEB tarafından Komiteye görüş sunulabilir. KOSGEB destekleri açısından sonlandırma
kararı verilmesi durumunda sağlanmış olan KOSGEB desteklerinin geri alınıp alınmayacağına
ve diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar
verir.

(4) Teşvik belgesi kapsamında desteklenmekteyken, Komite tarafından veya Cumhurbaşkanınca
sonlandırma kararı verilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım olma nite-
liğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel Müdürlük tarafından değerlendirme ya-
pılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program
kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler için tabi oldukları yeni
teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları il-
gili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek yatırım
teşvik belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan
destekler geri alınır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Proje kapsamında öngörülen yatırım süresinin bitiminden sonra fir-

ma 30 gün içerisinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle Prog-
ram Portalı üzerinden başvuruda bulunur. Firmanın bu süre zarfında başvuruda bulunmaması
halinde program yönetim ofisi tarafından resen tamamlama süreci başlatılır. Desteklere konu
olan ilgili yatırım unsurlarının hedeflere uygun olarak tamamlanma durumu, sorumlu bulunulan
desteklere göre Genel Müdürlük ve/veya KOSGEB tarafından yerinde inceleme yapılarak tespit
edilir. İlgili projeden sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de ta-
mamlama döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir.
Genel Müdürlük tarafından başarısızlıkla tamamlandığı tespit edilen projeler, Programın amaç-
ları açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel
Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın nite-
liklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda
olan projeler için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan
sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir teşvik uy-
gulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde sağlanan destekler geri alınır.

(2) Başarılı bir şekilde tamamlanan projeler için yatırım sonrası izleme sürecine on yıl
boyunca devam edilir.

(3) Yatırım sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, yatırımcı
firmaya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değeri, proje sürecinin başından beri yıllık
bazda sağlanan toplam destek tutarı, sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği kapsamında
sağlanan desteklerin brüt asgari ücret artış oranıyla, fiili yatırım harcaması nedeniyle hak ka-
zanılmış yatırıma katkı tutarının güncel değeri ve diğer destek unsurları kapsamında sağlanan
desteklerin ise yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş hallerinin toplanması suretiyle he-
saplanır.

(4) Projenin beş yıllık işletme süresini takip eden izleme döneminde, başvuruda öngö-
rülen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerleri, yeniden değerleme oranları kullanılarak
hesaplanır. Bu değerlerin toplanması suretiyle işletme döneminin ilk beş yılı için hedeflenen
birikimli katma değer tutarının güncel değeri elde edilir.
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(5) Yatırım sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, kurulan ya-
tırım tesisinin sağladığı birikimli katma değer tutarı, firma tarafından yeminli mali müşavir ra-
porları ile tevsik edilen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerlerinin toplanması suretiyle
hesaplanır.

(6) Aşağıdaki bentlerde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, 15 inci maddenin
ikinci fıkrası kapsamında sağlanan Bakanlık destekleri sonlandırılır; 15 inci maddenin üçüncü
fıkrası kapsamında sağlanan Bakanlık desteklerinin sonlandırılması hususu Cumhurbaşkanının
onayına sunulur.

a) Beş yıllık işletme dönemi sonunda, beşinci fıkraya göre hesaplanan beş yıllık biri-
kimli katma değer tutarının, dördüncü fıkraya göre hesaplanan hedeflenen beş yıllık birikimli
katma değer tutarının yüzde ellisini aşamadığının tespit edilmesi,

b) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan yatırımcı firmaya sağlanan toplam destek düzeyinin
güncel değerinin, tamamlanmış yatırımlarda proje kapsamında gerçekleştirilen AR-GE ve ya-
tırım harcamalarının toplamının güncel değerini geçtiğinin tespit edilmesi.

(7) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkrada yer alan hükümler çer-
çevesinde destekleri sonlandırılan projeler için Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme
sonucunda tamamlama vizesi aşamasında yapılmış olan tespitler dikkate alınarak diğer teşvik
uygulamaları çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında teşvik belgesi
uygulamasının değiştirilmesi durumunda Program kapsamında sağlanan destekler durdurulur
ve varsa fazladan sağlanan destekler geri alınmaz. Yatırım projeleri tabi oldukları yeni teşvik
uygulamasına göre varsa kalan sürede işletme dönemi desteklerini almaya devam eder.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(3) Bu Program kapsamında, Program Portalı üzerinden yapılacak başvurular için ger-
çek kişilerin firmalar adına yetkilendirilmesi işlemleri 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine
İlişkin Yetkilendirme Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Bir veya daha fazla AR-GE yük-
lenicisiyle ortaklı AR-GE yapmayı öngören projeler için AR-GE yüklenicisi adına AR-GE baş-
vuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin de aynı usulle AR-GE yüklenicisi firma adına
yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Daha önce söz konusu Tebliğ kapsamında yetki-
lendirilmesi Genel Müdürlük tarafından yapılmış kişiler için tekrar yetkilendirme yapılması
gerekmez. Yetkilendirilmesi yeni yapılacak başvuru sahiplerinin kesin başvuru yapmaya davet
edilebilmeleri için yetkilendirme işlemini tamamlamış olmaları gerekir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ, yayımı tarihinde açık bu-

lunan çağrı planlarının devam etmekte olan süreçlerine de uygulanır.”
MADDE 19 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/9/2019 30892

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2019 30969
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4298 

—— • —— 

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4299 
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Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4324 

—— • —— 
Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4325 

—— • —— 
Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4326 
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İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4316 

—— • —— 
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4327 
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Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4328 
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Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4329 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 4 Kalem Laboratuvar Malzemesi teknik şartnamesine ve malzeme 
listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) 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 şartname, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/06/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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 malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4231/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Aydın PTT Başmüdürlüğünden: 
1) Mülkiyeti Şirketimize ait Muğla İli, Ortaca İlçesi, Dalyan Mah. Köyiçi Mevkiinde 

bulunan 1255 parselde kayıtlı 72,51 m² arsa üzerinde, 62 m² zemin, 68 m² 1. Kattan oluşan 2 katlı 
Dalyan Eski PTT Binası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre Kapalı Zarf-Açık 
Arttırma usulü ile 5 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer: Fatih Mah. Batı Çevre Bulvarı No: 42 Efeler / AYDIN 
adresinde olup, Telefon No: 0 256 214 88 08 Faks No: 0 256 212 24 81, Elektronik posta adresi: 
ozcan.kandemir@ptt.gov.tr dir. 

3) İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 
Teknoloji Müdürlüğü’nde (Fatih Mah. Batı Çevre Bulvarı No: 42 Efeler/AYDIN) çalışma saatleri 
içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedelle temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer 
hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. 

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 13/07/2020 Pazartesi günü Saat 
14:30’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen miktarda Geçici Teminat 
(Teminatın nakit olması durumunda tahsilat makbuzu, ya da Banka Teminat Mektubu) ihale 
dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi 
olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, 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 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza 
sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 
belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan 
kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 
gün) içinde alınmış olmalıdır.] ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 13/07/2020 
Pazartesi günü Saat 14:30’a kadar Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne 
teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son 
teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan 
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) gün 
olmalıdır. 

6) Taşınmazın satışı ile ilgili ihale 13/07/2020 Pazartesi günü ve saat 14:30’da Aydın PTT 
Başmüdürlüğü (Fatih Mah. Batı Çevre Bulvarı No: 42 Efeler/AYDIN) Binası Toplantı Salonunda 
yapılacaktır. 

7) Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli net 3.000,00-TL olup, Geçici Teminat miktarı 
5 yıllık tahmini kira bedelinin % 3’ü olan 5.400,00-TL (BeşBinDörtYüz Türk Lirası) dir. 

8) İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
gereğince ilan olunur. 4030/1-1 
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3 ADET KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 ve 2 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında 
küçük alan olarak 2 adet IV Grup ve 1 adet II Grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki 
ruhsat sahipleri arasında Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 24/07/2020 tarihinde saat 
14:00 de ihale edilecektir. 

1 - Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 
dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan 
mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en 
az on beş gün önceden ilan edilecektir.  

2 - Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13:30 - 14:00 
saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 
Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir.  

6 - İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet 
Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak 
yatırmaları gerekmektedir. 

 4336/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile taşınmaz mal satış 

şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

 

SIRA 

NO 
İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ 

YÜZÖLÇÜMÜ 

(m²) 

İMAR 

DURUMU 

TAHMİN 

EDİLEN BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

1 İZMİR BORNOVA ERGENE 14153 1 ARSA 1.864,73 m² 

AYRIK 

NİZAM 2 

KAT 

3.729.460,00  

TL 

111.883,80 

TL 

2 İZMİR ÇİĞLİ BÜYÜKÇİĞLİ 21582 1 ARSA 2.916,00 m² 

BLOK 

NİZAM 2 

KAT 

3.149.280,00  

TL 

94.478,40  

TL 

İhale Dosyası Satış Bedeli 
300,00- TL 

(ÜçYüzTürkLirası) 

İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres / Yer 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5   508 no’lu oda Konak 

Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR 

İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih Tarih: 01.07.2020 Saat: 12.00 

İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati Tarih: 01.07.2020 Saat: 16.00 

İhale İçin Evrak Teslim Adresi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5   508 no’lu oda Konak 

Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR 

İhale Tarihi ve Saati (Dış Zarfların ve İç Zarfların Açılması) Tarih: 02.07.2020 Saat: 14.00 

İhale Salonu Adresi (Dış Zarfların ve İç Zarfların Açılacağı Yer) 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3   309 no'lu oda 

Encümen Toplantı Odası Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 

Konak/ İZMİR 

 

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar (İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Başkanlığı) Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 5   508 no'lu oda 

Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada 

oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

b) Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 

verebilecektir. 
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c) Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2 - İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 

A) DIŞ ZARF 

- Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi, 

- Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks 

numarası ile elektronik posta adresi verilmesi, 

- Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair, ihale yılına ait belge 

verilmesi, 

- Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza 

beyannamesi veya imza sirküleri, 

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına 

düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri, 

- Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya 

İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu, 

- İhaleye girecek isteklilerce hazırlanacak Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz Mal Satış 

Şartnamesinde istenen ihaleye iştirak edemeyecek olanlar, yasak fiil veya davranışlar ve ihale dışı 

bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname belgesi, 

- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge konulacaktır. 

- Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı 

ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belge sunmalıdır. 

- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir. 

B) İÇ ZARF 

- İç zarfa Şartnameye uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması 

gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermektedir. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 4282/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM 
VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/300695 
1 - İdarenin 
a) adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/MALATYA 
b) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 
c) elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) niteliği, türü ve miktarı : 2020/2021 Kampanya Döneminde Fabrikamız Sahasında 

bulunan Elektrikli 4 Ad.Seyyar Pancar Boşaltma 
Makineleri ile ± % 20 Toleranslı 285.000 Ton, 1 Adet 
Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile ± % 20 Toleranslı 
240.000 Ton pancarın silolara boşaltılması ve atık 
toprağın taşınması hizmetinin yürütülmesi; 

b) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası 
c) işin süresi : 10/09/2020 - 15/12/2020 Tarihler Arası 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 30/06/2020 Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 

ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, 
4.2.1.İş deneyim belgeleri:  
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az 
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.2.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 
İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12 - İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 4240/1-1 
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OCAK ARABASI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak 17 Kalem Ocak Arabası Yedekleri Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/g 

Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020/302574 
1 - İdarenin 
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 94 - 84  
  Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 
c) elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i :          Malzemenin Cinsi Miktarı: (Adet) 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 KALEM OCAK ARABASI          11.800 ADET 
  YEDEKLERİ 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ ndeki TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Ocak arabası yedekleri 90 takvim gününde teknik 
şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza teslim 
edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 13.07.2020 Pazartesi - Saat 15:00 
c) Dosya no : 2017022 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) 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. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

4.3. ---------------- 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad. 68. Sokak) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 13.07.2020 Pazartesi - 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. 
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9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

- Kısmi teklif verilebilecektir. 
- İhale konusu işe ilişkin işin her kaleme ya da istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak 

kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 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 hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 4230/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda TCK'nun 191/3 maddesi uyarınca verilen tedavi ve denetimli serbestlik 

tedbirinin uygulanması için sevk edildiğiniz Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne yasal süre 
içerisinde müracaat etmediğiniz bildirilmiştir. 

Bu nedenle Müdürlüğümüz İnfaz İşleri Değerlendirme Komisyonunun 2019/34888 sayılı 
Kararıyla uyarılmanıza karar verilmiş olup; işbu uyarının tebliğinden itibaren sağlık kuruluşuna 
yeniden sevk edilmek üzere 3 gün içerisinde Müdürlüğümüze başvurmanız, başvurmamanız 
halinde infaza son verilerek kayıtların kapatılıp gereği için mahkemenize gönderileceği hususu 
tebliğ olunur. 

 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2019/3188DS 2019/95874 Ali BODUK 
Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 
ihlaliyle uyarı 

 
Müracaat Edilmesi Gereken Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,  
Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi Adli Tıp Kurumu Yanı No: 61 Keçiören/ANKARA, 
Telefon: 0 (312) 230 6054 4270/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/2/1-1 

  



Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2020 – Sayı : 31160 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/18/1-1 

  



Sayfa : 282 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2020 – Sayı : 31160 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/21/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/22/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/24/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/25/1-1 

  



19 Haziran 2020 – Sayı : 31160 RESMÎ GAZETE Sayfa : 289 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4339/26/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4356/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4353/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4354/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4355/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden 
karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4.maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca 
Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) 
grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli 
personel alınacaktır.  

GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN  
NİTELİK 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

001 Hemşire 20 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 
002 Ebe   3 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. 

003 Diyetisyen   2 
Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezun 
olmak. 

004 
Sağlık Teknikeri  
(Eczane Teknikeri) 

  4 
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön 
lisans programlarının birinden mezun olmak. 

005 
Sağlık Teknikeri  
(Radyoloji Teknikeri) 

12 
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön 
lisans programlarının birinden mezun olmak. 

006 
Sağlık Teknikeri  
(Patoloji Teknikeri) 

  1 
Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar 
Teknikleri ön lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

007 
Sağlık Teknikeri 
(Laboratuvar Teknikeri) 

  4 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık 
Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

 
1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
Genel Şartlar: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
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f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya 
sözleşmesi fesih edilmemiş olmak, 

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 
sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen 
istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl 
geçmiş olmak. 

3- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak. 
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, 

üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden 
e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. 

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme 
okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. 

3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek 

olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 
Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için 2018/KPSS P93 ve lisans mezunları 

için 2018/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması 
halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik 
tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim 
edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü 
içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir. 

Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan 
adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya 
aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme 
yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasından 
(www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) 
bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde 
gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme 
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek 

mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır) 
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır) 
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
4- Fotoğraf 4159/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde(Üniversite 
Hastanesinde), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam 
edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. 
maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan 
sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon 
hariç) sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
POZİSYON 
SIRA NO UNVANI KADRO 

SAYISI 
ARANAN NİTELİKLER 

HE1 HEMŞİRE 175 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların 
Hemşirelik lisans programından mezun 
olmak, 2018 KPSS P3 puan türünden en az 
60 ve üzeri puan almış olmak 

Bİ2 BİYOLOG 4 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Biyoloji 
lisans programından mezun olmak. 

Dİ3 DİYETİSYEN 3 
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların 
Beslenme ve Diyetetik lisans programından 
mezun olmak, 

EC4 ECZACI**  3 Eczacılık Fakültesi lisans programından 
mezun olmak. 

Fİ5 FİZYOTERAPİST 3 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon lisans programlarının birinden 
mezun olmak, 

LA6 LABORANT 5 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, 
Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

ST7 SAĞLIK 
TEKNİKERİ 10 Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans 

programının birinden mezun olmak.   

ST8 SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

5 Eczane teknikerliği veya eczane hizmetleri ön 
lisans programlarının birinden mezun olmak. 

ST9 SAĞLIK 
TEKNİKERİ 2 

Ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği 
veya ameliyathane hizmetleri ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

ST10 SAĞLIK 
TEKNİKERİ 2 Elektronörofizyoloji ön lisans programından 

mezun olmak. 

ST11 SAĞLIK 
TEKNİKERİ 3 Diyaliz ön lisans programından mezun 

olmak. 

ST12 SAĞLIK 
TEKNİKERİ 6 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans 

programından mezun olmak. 

ST13 SAĞLIK 
TEKNİKERİ 2 

Sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar veya 
tibbi laboratuvar teknikleri ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

RT14 RÖNTGEN 
TEKNİSYENİ 

50 
Tıbbi görüntüleme teknikleri veya radyoloji 
ön lisans programlarının birinden mezun 
olmak. 
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PS15 PSİKOLOG 2 Fakültelerin Psikoloji lisans programından 
mezun olmak. 

DS16 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
(Perfüzyonist) 

1 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon 
lisans programından mezun olmak. 

DS17 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ (Sağlık 
Teknisyeni) 

4 

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve 
Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri 
Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından 
mezun olmak. 

DS18 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ (Sağlık 
Teknisyeni) 

3 
Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri 
Sekreterliği Alanı - Tıbbi sekreterlik Dalından 
mezun olmak. 

DS19 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
(Sağlık Teknisyeni ) 

3 
Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve 
Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği 
Dalından mezun olmak. 

DS20 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ (Sağlık 
Teknisyeni) 

2 
Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar 
Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 
Dalından mezun olmak. 

DS21 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
(Sağlık Teknisyeni ) 

3 
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - 
Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun 
olmak. 

DS22 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ (Sağlık 
Teknikeri) 

4 
 
Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön 
lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 
1. GENEL ŞARTLAR 
* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 

48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
* Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

* Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

* 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) sınav sonuç belgesine 
sahip olmak. 

** ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından 
fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır. 
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2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
* On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) 
* Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) 
* Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) 
* 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare 

kodlu belge) 
3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
* Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları 

sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona 

başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
* Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 

alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 
durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır. 

* Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak 
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 
başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır. 

* Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından 
başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde 
başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

* Başvuru işlemleri 19.06.2020 - 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir 
* Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. 
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle (Eczacı Pozisyonu hariç) başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan 
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak 
kaydı ile boş bulunan pozisyonlara 5 (beş) katı kadar yedek, asil kazananlar atanmak üzere 
başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağırılacaktır. 

*  Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 
(bir) ay içerisinde fesih edilecektir. 

* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi 
Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim 
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

*  İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 
Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 - 2336 - 2688 
5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER 
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek 

belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz 
www.cu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. 4256/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili 
maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  
YÖK Formatlı Özgeçmiş,  
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için)  
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 

için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, 
DVD, USB ortamında iletilebilir.)  

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)  
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gündür.  
Profesör, Doçent kadrolarına başvuruların yapılacağı adres, birim: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların yapılacağı adres, 

birim: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bostancı Yerleşkesi Mezarlık 

Sk. No: 3 İçerenköy Ataşehir/İSTANBUL 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 19.06.2020 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 03.07.2020 

 Bölüm Unvan 
Kadro 
Sayısı 

İlan Özel Şartı 

SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Egzersiz ve 
Spor Bilimleri 

Profesör 1 
Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış 
olmak. 

Doçent 1 
Doktorasını Hareket ve Antrenman Bilimleri 
alanında tamamlamış olmak ve Doçentliğini 
Spor Bilimleri alanında almış olmak. 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Hareket ve Antrenman alanında 
tamamlamış olmak. 

Engelliler İçin 
Egzersiz ve 

Spor 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği alanında tamamlamış olmak. 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Spor Bilimleri alanında 
tamamlamış olmak. 

 4283/1-1 
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İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

İskenderun Teknik Üniversitesinin tüm iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen 
şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 19.06.2020 - 23.06.2020 tarihleri 
arasında online olarak veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü Hatay-İskenderun Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır. 

 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLARIN DAĞILIM VE NİTELİKLERİ 

 
MESLEK 

ADI 
UNVAN ADET 

ÇALIŞTIRILACAK 

BİRİM 
YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR 

Güvenlik 
Görevlisi 

Sürekli 
İşçi 

2 
Erkek 

3 
Üniversitenin Tüm 

İşyerleri 
Kura/Sözlü 
Mülakat 

1- Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına, 
Belgesine sahip olmak. 

2-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 

mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak. Bunun yanında 5188 sayılı 

kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 

3- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
(Devriye gezilmesi için zaruridir.) 

4- Hatay il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

1 

Bayan 

Elektrikçi 

(Genel) 

Sürekli 

İşçi 
1 

Üniversitenin Tüm 

İşyerleri 

Kura/Sözlü 

Mülakat 

1- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 

tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen 

kurumlardan alınmış olan Mesleki Yeterlilik 

Belgesine sahip olmak veya alanında Ustalık 
Belgesine sahip olmak. 

2-5 (Beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. 

(Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü veya 
bonservis ile belgelemek) 

3-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç ve dış mekânda 

çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli 
bulunmadığını belgelemek. 

4- Hatay il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

İnşaat 
İşçisi 

Sürekli 
İşçi 

1 
Üniversitenin Tüm 

İşyerleri 
Kura/Sözlü 
Mülakat 

1-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik 

Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen 

kurumlardan alınmış olan İnşaat İşçisi Mesleki 
Yeterlilik Belgesine sahip olmak. 

2-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç ve dış mekânda 

çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli 
bulunmadığını belgelemek. 

3- Hatay il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 
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I - GENEL ŞARTLAR 
A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar: 
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve 
şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet 
merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son 
başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. 

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından 
sadece birine başvuru kabul edilir. 

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste 
veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste 
değişikliği talepleri kabul edilmez. 

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için 
ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından 
düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar 
aday sınav yapılmak üzere belirlenir. 

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, 
öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve 
ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir. 

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik 
durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna 
ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde 
adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden 
çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada 
yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum 
ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir. 

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak 
kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde 
kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği 
hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda 
sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. 

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya 
bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin 
karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin 
yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların 
Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR 
birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır. 

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz 
hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve 
kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır. 

II - ÖZEL ŞARTLAR 
1. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel 

durumunun olmaması, 
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2. Adayların başvurunun son günü itibariyle duyuruda yer alan meslek kollarına uygun 
olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması, 

3. Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.) 
III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 19.06.2020 - 23.06.2020 tarihleri arasında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler. 
IV - ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN TESLİMİ VE BAŞVURULARIN 

İNCELENMESİ 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler 

https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinde ilan edilecek olup, kura çekiminden önce 
adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla istenilen belgeler, 
25.06.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığına şahsen teslim edilecektir. 

Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların tabloda özel şartlar kısmında belirtilen 
belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekmektedir. 

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
2) İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.), 
3) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.), 
4) Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.), 
5) Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi, 
6) Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 

14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel 
güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden 
itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.) 

V - KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş 

oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl 
ve asıl sayı kadar da yedek aday için 07.07.2020 Salı günü saat 12:00’da İskenderun Teknik 
Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Konferans Salonunda noter huzurunda kura 
çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye 
uyulmak kaydıyla sınırlı sayıda başvuru sahibi alınacaktır. 

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura 
tarihi https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinde duyurulacaktır. 

Kura sonucu belirlenen adaylar https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinde ilan 
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

VI - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular İskenderun Teknik Üniversitesi’nin 
https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 4346/1-1 
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara ve İstanbul 
hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
İşçi olarak alınacaklarda; 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4) Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, 

5) Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak, 
6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
8) Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak, 
9) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen 

ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak, 
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak, şartları aranır. 
Ayrıca; 
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan listeden sadece bir il ve bu 

il için ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Ankara ili için ilan 
edilen meslek kollarına Ankara’da ikamet edenler, İstanbul ili için ilan edilen meslek kollarına 
İstanbul’da ikamet edenler başvuru yapabilecektir. 

Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız 
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 
durumunun olmaması gerekir. 

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması 
gerekmektedir. 

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 
sonradan tespit edilenler için sınav süreci idare tarafından her aşamada sonlandırılabilecektir. 
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İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması aranır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan 
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR 
Görev 

Yapılacak 

İl 

Meslek 

Adı 

Kadro 

Sayısı 

Mezun Olunan 

Bölüm/Program 
Nitelik Koşul 

Çalışma 

Periyodu 

Statüsü/ 

Kişisel 

Durumu 

Görev Yeri 

Ankara 

Güvenlik 

Görevlisi 

(Silahlı) 

5 

En az 

ortaöğretim 

mezunu olmak 

(Lise ve dengi) 

1. Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak 

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü 

maddesinde belirtilen özel güvenlik 

temel eğitimini başarıyla tamamlamış 

olmak ve özel güvenlik kimlik kartına 

sahip olmak 

3. Ankara’da ikamet ediyor olmak 

4. Görevini devamlı yapmaya engel 

olabilecek sağlık sorunu olmamak 

5. Vardiyalı çalışmaya müsait olmak 

Belirsiz 

Süreli 

(daimi) 

Normal 

Devlet Arşivleri 

Başkanlığı 

Ankara Hizmet 

Binası 

Ankara 
Temizlik 

Görevlisi 
22 

En az ilköğretim- 

en çok 

ortaöğretim  

(Lise ve dengi) 

mezunu olmak 

1. Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak 

2. Ankara’da ikamet ediyor olmak 

3. Görevini devamlı yapmaya engel 

olabilecek sağlık sorunu olmamak 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 

Devlet Arşivleri 

Başkanlığı 

Ankara Hizmet 

Binası 

İstanbul 

Güvenlik 

Görevlisi 

(Silahlı) 

3 

En az 

Ortaöğretim 

mezunu olmak 

(Lise ve dengi) 

1. Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak 

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü 

maddesinde belirtilen özel güvenlik 

temel eğitimini başarıyla tamamlamış 

olmak ve özel güvenlik kimlik kartına 

sahip olmak 

3. İstanbul’da ikamet ediyor olmak 

4. Görevini devamlı yapmaya engel 

olabilecek sağlık sorunu olmamak 

5. Vardiyalı çalışmaya müsait olmak 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 

Devlet Arşivleri 

Başkanlığı 

İstanbul 

Hizmet Binası 

İstanbul 
Temizlik 

Görevlisi 
15 

En az ilköğretim- 

en çok 

ortaöğretim  

(Lise ve dengi) 

mezunu olmak 

1. Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak 

2. İstanbul’da ikamet ediyor olmak 

3. Görevini devamlı yapmaya engel 

olabilecek sağlık sorunu olmamak 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 

Devlet Arşivleri 

Başkanlığı 

İstanbul 

Hizmet Binası 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22/06/2020 - 26/06/2020 

tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır. 
ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 

03/07/2020 tarihinde Devlet Arşivleri Başkanlığında (ANKARA) gerçekleştirilecek olup, 
belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Başkanlığımız internet sitesinde 
(www.devletarsivleri.gov.tr) kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Kura çekimi noter 
huzurunda yapılacaktır. Ülkemizi de etkisi altına alan COVİD19 salgını nedeniyle noter 
huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi adaylar tarafından izlenemeyecektir. Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş 
sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura çekimi 
aracılığıyla belirlenen adaylar Başkanlığımız internet sitesinde (www.devletarsivleri.gov.tr) ilan 
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri 
ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Sözlü sınav için listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim 

yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan 
edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru 
sürecini, Başkanlığımız internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
Belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını 

belgeleyen evraklarını Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler incelendikten 
sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü 
sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, 
yürütmekle yükümlü olacakları görev ile ilgili mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak 
eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik 
ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 
(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı 
sıralaması için kullanılacaktır. 

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde 
Sınav Kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi 
bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce 
mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması 
belirlenecektir. 
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Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar 

asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Başkanlığımız 

internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde adaylar tarafından Sınav 

Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü 

içinde karara bağlanarak ilgilisine bildirilir. Nihai karar itiraz sahibine elektronik ortamda veya 

posta yolu ile bildirilir. Faksla, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe 

ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını 

posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar atama işlemlerinin yapılabilmesi için istenilen 

belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile 

yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile 

hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gelemeyecek durumda olanlar 

(durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) 

belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle 

gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin 

sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanır. 

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, 

belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama 

yapılacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlanen duyurulur. 

Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacaktır. 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme

Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

–– Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Yönetmeliği

–– Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2017/38610 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2019/9120 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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