
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 150. Sayfadadır.

       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ VE MADENCİLİK ALANLARINDA 

İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7269 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında

İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7270 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 31 Ekim 2017 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaş-

ması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Şubat 2021
CUMARTESİ

Sayı : 31401



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 

HÜKÛMETİ ARASINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ NOTALARLA

BİRLİKTE ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7271 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 13 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri İş Birliği Anlaşması”nın

“Notalar”la birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ NOTALARLA BİRLİKTE

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7272 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 17 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması”nın

“Notalar”la birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET

ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ORTAK KOMİTENİN SERBEST 

TİCARET ANLAŞMASININ “MENŞELİ ÜRÜNLER” KAVRAMININ TANIMI

VE İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL II’SİNİ 

DEĞİŞTİREN 1/2017 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER 

VE EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN 

CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN 

ONAYLANMASINA İLİŞKİN YETKİ 

VERİLMESİNE DAİR KANUN

Kanun No. 7273 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 20 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Ser-

best Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemle-

rine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuş-

tur.
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MADDE 2 – 17/11/2009 tarihli ve 5923 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Ara-

sında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın protokolleri ve eklerine ilişkin değişiklikleri

doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA BİŞKEK KIRGIZ-TÜRK DOSTLUK DEVLET 

HASTANESİ AÇILMASI, ORTAK İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İLE 

KIRGIZ CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DE 

TIP VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMASINA DAİR 

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7274 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 1 Eylül 2018 tarihinde Bişkek’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Has-

tanesi Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye’de

Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA 

TARIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

VE ANLAŞMANIN EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN 

CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN ONAYLANMASINA 

DAİR YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7275 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre

Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onay-

lamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7276 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 11 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İş Birliğine

İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA 

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN 

VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ 

KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7277 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 3 Aralık 2018 tarihinde Karakas’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel

Olma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ 

ARASINDA ULUSLARARASI KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7278 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 19 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı An-

laşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ 

ARASINDA DEMİRYOLU YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN 

ÇERÇEVE ANLAŞMANIN NOTALARLA BİRLİKTE 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 7279 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 19 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin

Çerçeve Anlaşma”nın “Notalar”la birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET

ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ORTAK KOMİTE’NİN TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET 

ANLAŞMASI’NIN “MENŞELİ ÜRÜNLER” KAVRAMININ TANIMI VE 

İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİ HAKKINDA PROTOKOL II’SİNİ 

DEĞİŞTİREN 1/2016 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER 

VE EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN 

CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN 

ONAYLANMASINA DAİR YETKİ 

VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7280 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 28 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Tür-

kiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’

Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016

Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – 23/7/2008 tarihli ve 5792 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki

Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci madde-

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın protokolleri ve eklerine ilişkin değişiklikleri

doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021 
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 3563

19 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 133 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru
tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemine ait itiraz başvuruları, itiraz başvurusunu
takip eden 3 ay içerisinde Piyasa İşletmecisi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya
Piyasa İşletmecisi tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda, gerekli düzeltme işlemi
gerçekleştirilir. Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya PYS üzerinden bildi-
rilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2009 27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/10/2009 27363

2- 26/11/2009 27418 (Mükerrer)

3- 17/4/2010 27555

4- 6/11/2010 27751

5- 20/2/2011 27852

6- 3/11/2011 28104

7- 3/3/2012 28222

8- 18/9/2012 28415

9- 30/12/2012 28513 (2. Mükerrer)

10- 5/1/2013 28519

11- 28/3/2015 29309

12- 15/7/2015 29417

13- 29/4/2016 29698

14- 28/5/2016 29725

15- 30/10/2016 29873

16- 14/1/2017 29948

17- 16/5/2017 30068

18- 18/1/2018 30305

19- 17/11/2018 30598

20- 9/8/2019 30857

21- 2/2/2020 31027

22- 21/4/2020 31106

23- 28/7/2020 31199
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendinde yer alan  “kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşa-
ğıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) DBS: Doğrudan Borçlandırma Sistemini,”
“mm) Dönemsel kullanım: Okuma bölgesinde yıl içinde ardışık olmak üzere altı ay ve

üzeri hiç tüketim olmayan kullanım yerlerindeki tüketim ile tarımsal sulama amaçlı tüketim-
leri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Aynı gerçek veya tüzel kişinin aynı tüketici grubunda bulunan kullanım yerlerinin

yıllık toplam elektrik enerjisi tüketim miktarının sözleşmenin kurulduğu tarihte 100.000 kWh
ve üzerinde olması ve her birinin yıllık tüketiminin serbest tüketici limitini geçiyor olması ha-
linde Üçüncü Bölüm hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İkili anlaşmalar yazılı veya mesafeli olarak kurulabilir. Yazılı olarak kurulan ikili
anlaşma el yazısıyla atılan imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanır. Tedarikçi tarafından
ikili anlaşma ve eklerinin “aslının aynıdır” onaylı bir örneğinin anlaşmanın kurulduğu gün
kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketimi düşük serbest tüketiciye verilmesi zo-
runludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İkili anlaşmanın tahliye nedeniyle sonlandırılması halinde tedarikçi dağıtım şirke-
tini bilgilendirir. Dağıtım şirketi kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç
1 gün içerisinde,  kırsal dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son endeks
değerlerini alarak kullanım yerinin elektriğini keser. Endeks değerlerinin alınmasını izleyen
gün içerisinde bu değerler tedarik şirketine bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Perakende satış tarifesi veya son kaynak tedarik tarifesinden elektrik enerjisi ve/veya
kapasite almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ilgili görevli tedarik şirketine yazılı veya şir-
ketin kurumsal iletişim kanalları ya da e-Devlet kapısı aracılığıyla başvuruda bulunur. Başvuru
sırasında bu madde hükümlerince belirlenen bilgi ve belgeler sunulur. Sözleşmeye konu kul-
lanım yeri için görevli tedarik şirketinde ve dağıtım şirketinde mevcut olan bilgi ve belgeler,
başvuru sahibinden ayrıca istenmez. Görevli tedarik şirketince istenmesi halinde dağıtım şirketi
kullanım yeri ile sayaç ve ölçü sistemlerine ilişkin bilgileri vermek zorundadır.  Kullanım ye-
rinde geçerli bir perakende satış sözleşmesi bulunan yerler için şirketin kurumsal iletişim ka-
nalları ya da e-Devlet kapısı aracılığıyla başvuru yapılamaz.
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(2) Birinci fıkra kapsamındaki tüm başvurular kayıt altına alınır.  Görevli tedarik şirketi

usulüne uygun olarak yapılan başvuruları, şirketin mesai saatleri dışında yapılması halinde en

geç takip eden ilk iş günü, diğer hallerde aynı gün içerisinde sonuçlandırır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Perakende satış sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulabilir.

Kurulan sözleşmenin “aslının aynıdır” onaylı bir nüshası, sözleşmenin kurulduğu gün kağıt

üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla ilgili tüketiciye verilir veya gönderilir. Yazılı olarak

kurulan perakende satış sözleşmesi, el yazısıyla atılan imza veya güvenli elektronik imza ile

imzalanır. Sözleşmenin kurulmasına dair ispat yükümlülüğü görevli tedarik şirketine aittir. Gö-

revli tedarik şirketi kurulan sözleşmeleri kayıt altına almak suretiyle aynı gün içerisinde dağıtım

şirketine bildirir. Tüketici hizmetleri merkezine yapılan yazılı başvurularda, tüketicinin kabul

etmesi halinde, imzalanan sözleşme örneği e-posta aracılığıyla gönderilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Perakende satış sözleşmesi sonlandırma başvurusu şirketin kurumsal iletişim ka-

nalları ya da e-Devlet kapısı aracılığıyla, güvenli elektronik imzayla ya da yazılı olarak EK-4/B

formu kullanılarak yapılır.  EK-4/B formu, el yazısıyla atılan imza veya güvenli elektronik

imza ile imzalanır. Şirketin kurumsal iletişim kanalları veya e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılan

başvurularda EK-4/B formunda imzaya yer verilmez; doğrulama kodu kullanılarak işlem ya-

pılır. Görevli tedarik şirketi, perakende satış sözleşmesi sonlandırma başvurusunu şirketin mesai

saatleri içerisinde yapılması halinde aynı gün içerisinde, şirketin mesai saatleri dışında yapıl-

ması halinde en geç izleyen iş günü içerisinde dağıtım şirketine bildirir. Dağıtım şirketi kentsel

ve kentaltı dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç bir gün içerisinde, kırsal dağıtım böl-

gesinde bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son endeks değerlerini alarak kullanım yerinin

elektriğini keser. En geç, endeks değerlerinin alınmasını izleyen gün içerisinde bu değerler gö-

revli tedarik şirketine bildirilir. Sözleşme, elektriğin kesildiği tarihte sona erer.”

“(4) Tedarikçi değişikliği yapmak isteyen tüketiciler tarafından doldurulan EK-4/A for-

mu tüketicinin yeni tedarikçisi veya tüketici tarafından PYS kesinleşme tarihinden itibaren 10

gün içerisinde görevli tedarik şirketine sunulur. EK-4/A formunu tedarikçinin sunması duru-

munda tüketicinin mevcut tedarikçisine bildirim ispatı yeni tedarikçiye aittir. Perakende satış

sözleşmesi elektrik enerjisinin ve/veya kapasite temininin başladığı tarihte sona erdirilir. EK-4/A

formunun görevli tedarik şirketine sunulmamasına karşın PYS üzerinden yeni tedarikçiye ge-

çişin gerçekleşmesi halinde perakende satış sözleşmesi elektrik enerjisinin ve/veya kapasite

temininin başladığı tarihte sona ermiş sayılır. İkili anlaşmanın mesafeli olarak kurulması halinde

EK-4/A formunda imza şartı aranmaz. EK-4/A formu yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısıyla gö-

revli tedarik şirketine gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence

bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla kW ba-

şına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

(2) Tüketicinin güvence bedelinin hesaplanmasına esas olacak güç (kW) miktarı, tüke-

ticinin tabi olduğu tarife sınıfına göre;
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a) Tek terimli tarife sınıfına tabi tüketicilerde bağlantı gücü,

b) Çift terimli tarife sınıfına tabi tüketicilerde ise sözleşme gücü (talep edilen güç),

dikkate alınarak belirlenir.

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan hesaplamalarda;

a) Kurulu güç, bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel

transformatörlü tüketicilerde transformatörlerin toplam gücüdür.

b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan

güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü tüketicilerde cos φ=1 kabul

edilir.

c) Kurulu güç ile bağlantı gücündeki ondalık kısımdaki 2 basamağa kadar olan kesirli

sayılar da dikkate alınır.

ç) Bağlantı gücü, 5 kW’nın altında olamaz.

(4) Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate

alınarak, Kurul kararı ile belirlenir. Kurul gerekli görmesi halinde, her bir görevli tedarik şirketi

için farklı güvence bedelleri belirleyebilir.

(5) Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW’nın altında olup borcunu ödemediği için

perakende satış sözleşmesi feshedilmiş olan tüketicilerden yeniden perakende satış sözleşmesi

imzalayarak elektrik enerjisi satın alacaklara, içinde bulundukları yıla ait güvence bedelinin

yüzde elli fazlası uygulanır.

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sözleşme gücü veya bağlantı gücü

100 kW ve üzerinde olan mesken tüketici grubu dışındaki tüketicilerle;

a) İlk defa perakende satış sözleşmesi yapılması,

b) Borcunu ödemediği için perakende satış sözleşmesinin sona erdirilmesi nedeniyle

yeniden perakende satış sözleşmesi yapılması,

c) İkili anlaşması herhangi bir nedenle sona eren tüketicilerle son kaynak tedariki kap-

samında perakende satış sözleşmesi yapılması,

hallerinde uygulanacak güvence bedeli için, ilgili tüketicinin varsa sözleşme tarihinden

önceki yoksa sözleşme tarihinden sonraki son 12 aydaki en yüksek 2 aylık tüketiminin günlük

tüketim ortalaması hesaplanır. Toplam 60 günlük ortalama tüketim miktarı ve perakende satış

sözleşmesinin kurulduğu tarihe ait düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında onaylanan tek za-

manlı birim fiyatlar kullanılarak, güvence bedeli bir kereye mahsus yeniden belirlenir. Tüke-

ticinin sözleşme tarihinden önceki son 12 aydaki tüketim miktarına ilişkin bilgilerin görevli

tedarik şirketinde bulunmaması halinde söz konusu bilgiler ilgili dağıtım şirketinden temin

edilir. İlgili şirket, görevli tedarik şirketi tarafından kendisine iletilen talebi, 3 iş günü içerisinde

cevaplamakla yükümlüdür. Tüketim bilgisinin 12 ayı içermemesi ya da ilk defa perakende satış

sözleşmesi yapılması halinde güvence bedeli, tüketim bilgisinin temin edilmesine kadar birinci

fıkraya göre belirlenir. Hesaplanan fark tutar, tüketim faturasından bağımsız olarak yazılı ve

kalıcı veri saklayıcısıyla yapılan bildirimi takip eden 15 gün içerisinde tüketici tarafından gö-

revli tedarik şirketine ödenir. Daha önce birinci fıkraya göre hesaplanarak tahsil edilmiş nakit

güvence bedeline dair TÜFE güncellemesi söz konusu tutarın tüketiciye ödenmesi durumunda

yapılır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Güvence bedeli, nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz

ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir. Ancak mesken tüketici grubundaki tüketiciler gü-

vence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak verir. Fatura ödemelerini DBS ile öde-

mek üzere görevli tedarik şirketinin anlaşmalı olduğu bankalarla sözleşme yapan tüketicilerden

güvence bedeli istenmez. Tüketicinin DBS sözleşmesinin sonlanması halinde tüketici tarafın-

dan sonlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 26 ncı maddeye göre hesaplanan güvence

bedeli nakit ya da teminat mektubu olarak görevli tedarik şirketine verilir.

(2) Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır.

Ancak tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli mesken tüketici grubunda bulunan tüketiciler

için faturaya yansıtılmak üzere iki eşit taksitte, diğer tüketici grupları için ilk taksit peşin ikinci

taksit faturaya yansıtılmak üzere tahsil edilir. Görevli tedarik şirketi, bu fıkra kapsamında taksit

talebinin olup olmadığını tüketiciye sormakla yükümlüdür.

(3) Nakit olarak verilecek güvence bedeli tahsilatı şirket veznesi, posta, elektronik fon

transferi, havale ve benzeri yollarla ödenebilir.

(4) Mesken tüketici grubu dışındaki tüketicilerden, güvence bedelini daha önce nakit

olarak vermiş olanların, talep etmeleri halinde, nakit güvence bedelleri teminat mektubuyla

değiştirilir ve güncelleştirilen güvence bedeli 5 iş günü içerisinde tüketiciye iade edilir. Birinci

fıkra kapsamında DBS sözleşmesi bulunan tüketicilere talep etmeleri halinde 5 iş günü içeri-

sinde teminat mektubu iade edilir ya da güncelleştirilen güvence bedeli aynı süre içerisinde

geri ödenir.

(5) Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren tüketicilerin tüketici gruplarına ait

güvence birim bedellerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren şirketçe güvence bedelleri yeni birim bedeller ve bağlantı veya sözleşme gücü dikkate

alınarak yeniden hesaplanır. Tüketiciler, tercihlerine göre, hesaplanan fark tutarı ya da toplam

tutarı yazılı ve kalıcı veri saklayıcısıyla yapılan bildirimi takip eden 15 gün içerisinde nakit ya

da teminat mektubu olarak görevli tedarik şirketine verir.

(6) Bu madde kapsamında güvence bedelinin ya da fark güvence bedelinin süresi içe-

risinde ödenmemesi halinde gecikme zammı işletilmez; 35 inci madde hükümlerine göre işlem

tesis edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 26 ncı maddenin altıncı fıkrası kapsamındaki kullanım yerleri için yapılan güç ar-

tırımı sonrasında fark güvence bedeli, güç artırımı sonrasındaki ilk on iki aydaki en yüksek 2

aylık tüketimin ortalama günlük tüketimine göre 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen

yöntem dikkate alınarak yeniden hesaplanır.” 

“(5) Mesken tüketici grubundaki tüketiciler fark güvence bedelini nakit olarak verir.

Diğer tüketici gruplarındaki tüketiciler tercihlerine göre, hesaplanan fark tutar ya da toplam

tutarı yazılı ve kalıcı veri saklayıcısıyla yapılan bildirimi takip eden 15 gün içerisinde nakit ya

da teminat mektubu olarak görevli tedarik şirketine verir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) Güncelleme oranının hesaplanmasında, başlangıç endeksi olarak güvence bedelinin

tahsil edildiği aydan iki önceki ay için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE, sonlandırma endeksi

olarak ise sözleşmenin feshedildiği, sona erdiği veya ön ödemeli sayacın takıldığı günün içinde

bulunduğu aydan iki önceki aya ilişkin TÜİK tarafından açıklanmış olan TÜFE dikkate alınır.

Güncelleme oranı; sonlandırma endeksi, başlangıç endeksine bölünerek bulunur.”

“(4) Birinci fıkra kapsamında EK-4/A ve EK-4/B formunda güncel iletişim bilgileri

alınan ya da perakende satış sözleşmesi sonlandırılan tüketicilere güvence bedelinin ödenme-

sine ilişkin kalıcı veri saklayıcısıyla söz konusu bedelin tüketiciye iade edilmek üzere hazır

olduğuna ve tutarına dair bilgilendirme yapılır.

(5) Görevli tedarik şirketleri güvence bedeli iadesini almayan tüm tüketiciler için in-

ternet sitesinde kolayca görülebilecek ve ön planda olacak şekilde, T.C. kimlik numarasıyla ya

da vergi numarasıyla sorgulanabilen güvence bedeli iadesini almayan tüketiciler başlıklı gü-

vence bedeli sorgulama alanı oluşturur. Söz konusu sorgulama alanında iadenin nasıl alınabi-

leceğine dair ayrıntılara yer verilir. Perakende satış sözleşmesi devam eden tüketiciler için süre

sınırı olmaksızın, sözleşmesi sona eren tüketiciler için ise en az 10 yıl boyunca sorgulama ya-

pılması sağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında dönemsel kullanım hariç olmak üzere

aylık okuma yapılamayan okuma dönemindeki ay sayısı kadar vade farkı uygulanmaksızın eşit

tutarda taksitlendirme yapılır. Dönemsel kullanım bölgesinde olduğu halde yıl içerisinde sürekli

tüketimi bulunan kullanım yerleri için okuma yapılamayan okuma dönemindeki ay sayısı kadar

vade farkı uygulanmaksızın eşit tutarda taksitlendirme yapılır. Tüketicinin talebi olması halinde

peşin ödeme yapılır. Mesken tüketici grubunda bulunan tüketicilerin kullanım yerlerinde, tü-

ketici kaynaklı okuma yapılamadığının dağıtım şirketi tarafından kullanım yerinin fotoğraf-

lanması yöntemiyle tutanakla kayıt altına alınması durumunda taksitlendirme yapılmaz. İlgili

tutanağın bir örneği aynı gün tedarikçiye gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile beşinci fık-

rasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  aynı maddeye aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Tüketicinin öngörülen ödemelerini, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de

yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en

geç 5 iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kul-

lanım yerinin elektriği kesilir ve yerinde yapılan kesme bildiriminin bir örneği kullanım yerine

bırakılır.  Kesme bildiriminde, kesme tarihine, saatine, mühür veya zaman damgası bilgilerine,

endeks değerlerine ve kesmeyi yapan çalışana ait sicil numarasına veya şirket tarafından be-

lirlenen koda yer verilmesi zorunludur.  Kesme bildirimi ayrıca kalıcı veri saklayıcısıyla tüke-

ticiye ve tedarikçisine bildirilir. Kesme işleminin sayacın fotoğraflanması ya da sayaç iç bilgi-

leri raporuyla ispatlanması dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.”
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“2) Güncellenmiş güvence bedeli, son ödeme tarihinden itibaren uygulanan gecikme

zammını içeren toplam fatura tutarından düşük ise güncellenmiş güvence bedeli toplam fatura

tutarına mahsup edilir ve tüketiciye aynı gün içerisinde yazılı ve kalıcı veri saklayıcılarından

en az biri kullanılarak bildirimde bulunulur. Bildirimde güncellenmiş güvence bedelinin toplam

fatura tutarını karşılamadığı, fark tutarın ve güvence bedelinin bildirim tarihinden itibaren 15

gün içerisinde ödenmesi durumunda elektriğin bağlanacağı, borcun ödenmemesi durumunda

sözleşmenin fesih edilebileceği ve muaccel hale gelmiş borcun yasal yollarla tahsiline gidile-

ceğine ilişkin hususlar belirtilir.”

“(10) Bu madde kapsamında yapılan işlemler, toplam borç tutarı ilgili yıla ilişkin Kurul

Kararıyla belirlenen kesme bağlama bedelinden düşük olan tüketicilere uygulanmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasının  (b)  bendi ile

altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Yapılan hatalı tespitin giderilmesine ilişkin yapılacak işlemin tüketicinin lehine ol-

ması durumunda; tüketimdeki farklar, gecikme zammı ile birlikte, tüketicinin talebi halinde

nakden ve defaten en geç 3 iş günü içerisinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle ilgili tü-

keticiye tedarikçi tarafından iade edilir. Mahsuplaşmayı içeren ödeme bildiriminin düzenlenme

tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.  Gecikme zammına hatalı tespitte bulunan taraf kat-

lanır. Dağıtım şirketi tarafından hatalı tespitte bulunulması halinde dağıtım şirketi gecikme

zammını tüketiciye ödenmek üzere tedarikçiye öder.”

“(6) Bu madde kapsamında, dağıtım şirketi kaynaklı hatalar nedeniyle tüketicilere ya-

pılacak iadeler 37 nci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre yapılır.”

“(7) Bu madde kapsamında düzenlenecek olan faturalarda hatanın nedenine ve tutarına

dair ayrıntılı bilgilere yer verilir ve tüketiciler kısa mesajla bilgilendirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci,

üçüncü, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-

deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Sayaçtan kaynaklanması ve bu durumun sanayi ve teknoloji il müdürlüğünden alı-

nan sayaç muayene raporunda teknik olarak tespit edilmesi,”

“(2) Bu madde kapsamında yapılan hesaplamalarda; öncelikle varsa tüketicinin aynı

döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketim değerleri yoksa sayaç değişim

tarihinden sonraki ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait günlük ortalama tüketim

değerleri dikkate alınarak hesaplama yapılır. Bu iki tespitin yapılamaması durumunda benzer

özelliklere sahip kullanım yerlerinin tüketimleri dikkate alınarak geçmiş dönem tüketimleri

hesaplanır. Kullanım amacı tarımsal sulama olan tüketicilerin hesaplamalarında, tarım il/ilçe

müdürlükleri ve resmî kurumlardan alınan belgeler ile yerinde yapılan tespitlere göre ürün be-

lirlenerek, ürün karakteristiğine uygun hesaplama yapılabilir.

(3) Bu madde kapsamında düzenlenen faturaya esas süre, dağıtım şirketinin ve/veya

tedarikçinin lehine olması ve doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde, 180 günü geçemez.

Söz konusu bulgu ve belgelerin bulunmaması halinde ise faturaya esas sürenin başlangıcı ola-

rak, sayaç mahallinde dağıtım şirketince gerçekleştirilmiş olan sayaç kontrol, mühürleme, kes-

me-bağlama, sayaç değiştirme işlemlerinden en son işlem tarihi esas alınır. Ancak bu süre hiçbir

şekilde 90 günü geçemez.”
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“(7) Bu madde kapsamındaki hesaplamalar sonucunda, fazla tüketim kaydedildiğinin

tespit edilmesi halinde tüketimdeki farklar, kullanım dönemi birim fiyatlarıyla ve gecikme

zammı ile birlikte,  tüketicinin talebi halinde ve tercih ettiği ödeme yöntemine göre nakden ve

defaten 3 iş günü içerisinde, ilgili tüketiciye tedarikçi tarafından iade edilir. Diğer hallerde

mahsuplaşmak suretiyle ilgili tüketiciye iade edilir. Mahsuplaşmayı içeren ödeme bildiriminin

düzenlenme tarihine kadar gecikme zammı uygulanır. Bu fıkra kapsamında hesaplanan gecikme

zammı dağıtım şirketi tarafından tedarikçiye ödenir.

(8) Bu madde kapsamındaki hesaplamalara ilişkin EK-7’de yer alan form düzenlenir

ve EK-7 formu ilgili tedarik şirketi tarafından ödeme bildirimi/fatura ile birlikte ya da ödeme

bildirimi/fatura gönderilmeden önce tüketiciye gönderilir. Sayaç muayene raporunun ya da

teknik tespit raporunun bir örneği de EK-7 formuyla birlikte tüketiciye gönderilir. Ayrıca te-

darikçi tarafından kalıcı veri saklayıcısı ile de tüketiciler bilgilendirilir.

(9) Bu madde kapsamında tüketicilere yapılacak iadelere ilişkin olarak Dengeleme ve

Uzlaştırmaya ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca yapılması mümkün olmayan düzeltmeler ve

faturalama işlemleri dağıtım şirketi tarafından yerine getirilir. Dağıtım şirketi, iadeye esas tü-

ketim miktarını kullanım dönemindeki düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında ilgili tüketici

grubu için onaylanan fiyatlarla ve gecikme zammı ile birlikte hesaplayarak tüketicinin tercih

ettiği ödeme yöntemine göre nakden ve defaten 3 iş günü içerisinde ilgili tüketiciye iade eder.”

“(11) Bu madde kapsamında düzenlenecek olan faturalar normal tüketim faturasından

ayrı olarak düzenlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile

yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır. 

“b) Sökülen ve takılan sayaçlarla ilgili EK-6’ da yer alan bilgilerin tamamını içeren sa-

yaç değiştirme tutanağı düzenlenir ve bu tutanağın bir örneği kullanım yerine bırakılır. İletişim

bilgilerinin bulunması halinde tüketiciler kısa mesajla bilgilendirilir. Ayrıca yedinci fıkra kap-

samında sayaçlar seri numaraları görülecek şekilde fotoğraflanır.”

“(7) Bu madde kapsamında yapılan tespit ve işlemler kullanım yerini de içerecek şekilde

fotoğraflanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kaçak elektrik tüketim faturası kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş

günü içerisinde tüketicilere gönderilir. 42 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ve aynı fık-

ranın (a) bendi kapsamında sayaç değerleri kullanılarak düzenlenen kaçak elektrik faturaları

hariç olmak üzere kaçak elektrik faturaları iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir. Ayrıca ile-

tişim bilgilerinin bulunması halinde fatura hakkında tüketiciler kısa mesajla bilgilendirilir. Ka-

çak elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli son ödeme

tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Fatura kredi kartı ile ödenebilir. Tüketiciye gönderilen

faturada ödeme için en az 10 gün süre verilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü

ortadan kaldırmaz. İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara dair masraf ilgili tüketici

tarafından karşılanır. Söz konusu masraf ilgili tüketiciye gönderilen faturaya ilave edilir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu madde kapsamında elektriği kesilmiş olan kullanım yerine ilişkin ilgili yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesi üzerine tedarikçiyi ilgilendiren hallerde tedarikçi tarafından aynı
gün içerisinde dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. Bildirimin yapıldığı andan itibaren veya
dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi;

a)  Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde,
b)  Kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde,
elektrik enerjisini bağlar. Yapılacak bağlama işleminden sonra tüketiciye yazılı olarak

bağlama bildirimi bırakılır. Bağlama bildiriminde, bağlama tarihi ile saatine ve son endeks de-
ğerine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, bulunması halinde kısa mesaj ile de bildirim yapılır.”

“(5) Bu madde kapsamında kesme işlemine esas veriler kesme işleminin akabinde
TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından sağlanan zaman damgası ile saklanır.

(6) Zamanında ödenmeyen borçlar kapsamında uygulanan kesme işlemi; Pazartesi, Salı,
Çarşamba, Perşembe günleri 08:00-15:00 saatleri arasında yapılır. Resmî, dini bayram günleri,
genel tatil günleri ile bunların bir önceki günlerinde kesme işlemi yapılmaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tü-
zel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçe-
vesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli
talep sahibi tarafından karşılanır. Tüketicinin sayaç kontrol talebinden itibaren 10 iş günü içe-
risinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir. Sayaç değiştirme tutanağının
bir örneği kullanım yerine bırakılır ve iletişim bilgilerinin bulunması halinde tüketiciler kısa
mesajla bilgilendirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(7) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan mesken tüketici grubunda bulunan,

65 yaş üstü tüketicilerin, yüzde 40’ın üzerinde engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporunu
görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin ve Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Ga-
ziler mesken alt tüketici grubunda bulunan tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait
faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve
tüketicinin kesme yapılacağı hakkında görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin is-
patı hallerinde kesilebilir. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tak-
sitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2/B, EK-3, EK-4/A, EK-4/B ve
EK-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/5/2018 30436
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA 
ALINMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların
elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak
veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik
kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen, işletmeciler tarafından
finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri dolaşımı hizmetinden yararlanan
cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) İşletmecilerin kendi IMSI’leri üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları elektronik

kimlik bilgisini haiz cihazları,
b) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan elektronik kimlik bilgisini haiz ses ha-

berleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma ve kısa mesaj başlatma) olmadan ile-
tişim yapan cihazları,

c) 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz
cihazları,

kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılması mümkün olmayan” ibaresi “abone
kayıt merkezleri üzerinden işlem yapmasına izin verilen” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşa-
ğıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“n) Adli merci: Mahkeme, hâkimlik ve savcılıkları,
o) IMSI (Uluslararası Mobil Abone Tanımlayıcısı): GSM mobil sistemlerinde SIM kart

için tanımlayıcı sayı dizisini,
ö) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti (permanent roaming): IMSI öneki 286’dan

farklı olan ve ardışık yüz yirmi gün içerisinde kümülatif olarak doksan günden fazla ses ha-
berleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma, kısa mesaj başlatma) olmadan şebe-
kede iz bırakarak alınan daimi dolaşım hizmetini,”

“(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili
mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştiril-

miş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, ulus-
lararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz
sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik
haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait
IMEI numaralarından oluşur.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elek-

tronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI
numaralarından oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak” ibaresi “Başka cihazlara kopyalandığı”
olarak değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklen-
miştir.

“d) 14/5/2019 tarihli ve 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden
itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı
olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının,

e) İşletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numa-
raları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye/kişiliğe ait abone numaralarının,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin üçüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül etti-
rilmiştir.

“(1) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI
numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir, kısa mesaj alma imkânı olmayan
cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirir ve uluslararası daimi
veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatörü
de bilgilendirir.”

“ç) 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu bera-
berinde getirilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

d) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme
şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat
içerisinde,

e) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı tespit edilen cihazın elektronik haber-
leşme bağlantısını otuz gün içerisinde,”

“(4) IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 acil çağrı servislerine erişimi
sağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu be-

raberinde getirilerek kaydının tamamlanmasını müteakip eşleştirilmiş beyaz listeye alınan IMEI
numaralarının üç takvim yılı sonunda yolcuya ait kimlik numarasına kayıtlı abone numarası
ile kullanılması şartı ortadan kalkar ve ilgili IMEI numaraları eşleştirilmiş beyaz listeden çı-
karılarak beyaz listeye eklenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci
ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(2) e-Devlet kapısı üzerinden cihazının kayıt altına alınması amacıyla başvuru yapa-
mayan Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların
Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte işletmeci abone
kayıt merkezine başvurur.”
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“(4) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun
yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılır. Ancak bu süre, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü gereği; Kurum kayıtlarında olmadığı halde ha-
berleşme hizmeti sunulan cihazların yüz yirmi günlük kullanım süresini değiştirmez.

(5) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru
olmasından başvuru sahibi sorumludur.”

“(7) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde
üç takvim yılı süreyle eşleştirilmiş beyaz listeye alınır.

(8) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde cihaza ait
IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden/eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılır.”

“(9) Kurum; başvuru sahibinden, ilgili kurum, kuruluş ve abone kayıt merkezinden bu
Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “İhbarlar ve Adli Merci-
lerin Talepleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dı-
şında elinden çıkan kişi cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engel-
lemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM'e ihbarda bulunur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Adli mercilerin talepleri
MADDE 16 – (1) Cihazına ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listede veya eş-

leştirilmiş beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle
olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişinin cihazının elektronik haberleşme şebekesinden
hizmet almasını engellemek amacıyla adli mercie yapacağı müracaat üzerine cihaza ait IMEI
numarası veya numaraları ilgili adli merci tarafından siyah listeye alınabilir. Adli merciin elek-
tronik kimlik bilgisini haiz cihazın elektronik haberleşme bağlantısının açılması veya kesilme-
sine yönelik talebi üzerine cihaza ait IMEI numarası veya numaraları Kurum tarafından siyah
listeye alınabilir veya siyah listeden çıkarılabilir.

(2) Birinci fıkraya uygun olarak elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın
tekrar sahibinin eline geçmesi halinde, cihaz sahibinin adli merciden talebi üzerine adli merciin
de uygun bulması halinde ilgili cihaza ait IMEI numarası veya numaraları siyah listeden çıka-
rılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek ci-
hazın kullanıcısına ait abone numarası adli merciler tarafından tespit edilerek Kuruma bildiri-
lebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) İlgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilen cihazlara ait IMEI numaraları, gerekli
bilgi ve belgelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda Kuruma
müracaat edilmesi halinde siyah listeye alınır.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar
MADDE 19/A – (1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elek-

tronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazlar siyah listeye alınır.
112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar,
teknik imkanlar dâhilinde tespit edilebilmeleri halinde, bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Bu madde kapsamında siyah listeye alınan cihazın tekrar kullanıma açılmasına iliş-
kin başvuru, IMEI numarasının son olarak kullanıldığı abone numarasının sahibi tarafından e-
Devlet kapısı üzerinden yapılabilir.

(3) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme
şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum kayıtlarında tespit
edilememesi halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi
cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilir.

(4) Bu madde kapsamındaki cihazın ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş
olması durumunda ise Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına
Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Kuruma başvuru yapılabilir.

(5) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI
numarası beyaz listeye alınır.

Finansman borcu bulunan cihazlar
MADDE 19/B – (1) İthalatçı, beyaz listeye kaydettiği IMEI numaralarından işletme-

ciler tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilebilecek olanları MCKS’ye beyan
eder.

(2) İşletmeci tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilecek cihazın satışı
öncesinde, cihazın ülkemiz mobil şebekelerinde izinin bulunmadığının Kurumun teknik im-
kanları dahilinde kontrol edilerek analiz tarihi itibarıyla kontrolün olumlu sonuçlanmış olması
ve cihaza ait IMEI’nin beyaz listede bulunması gerekir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kontrollerin tamamlanmasını müteakip, işletmeci tarafından
finansman borcu bulunan cihaz olarak MCKS’ye bildirilen IMEI numarası, borçlu kişinin T.C.
kimlik numarasına kayıtlı abone numaraları ile eşleştirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınır.

(4) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla eşleştirilen IMEI numarasının iş-
letmeci tarafından finansman borcu bulunan cihazlar kapsamından çıkarılması talebinin
MCKS’ye bildirilmesi halinde, ilgili IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılarak be-
yaz listeye alınır.

(5) Finansman borcu ödenmeyen cihazın işletmeci tarafından kullanıma kapatılması
talebinin MCKS’ye iletilmesi halinde, cihazın borçlu kişi dışındaki kişilerin kullanımına ka-
patılması sağlanır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2014 29058

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2015 29505

20 Şubat 2021 – Sayı : 31401                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danış-

manlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, 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: Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mersin 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) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psiko-

lojik danışmanlık ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak
ve eğitimler vermek. 

b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem
çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının arttırılması, Üniversite olanaklarından
azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması ve sosyal, duygusal,
bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hiz-
metleri sunmak. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
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a) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda
uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve
desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler vermek.

b) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-
cileri sosyal destek kaynakları, olanakları ve koşulları hakkında bilgilendirmek.

ç) Kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çöz-
mesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum
sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışmanlık
ve rehberlik hizmeti sunmak.

d) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine
ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hiz-
meti sunmak.

e) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak
ve onları yönlendirmek.

f) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yap-
mak.

g) Öğrencileri riskli davranışlardan, alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzerlerinden
korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

ğ) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışmanlık
ve rehberlik alanı ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönel-
mesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları destek-
lemek.

h) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi
amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ı) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

i) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı ol-
mak.

j) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
k) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışma anabilim dalı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün görüşü alınarak Üniver-
sitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararları Rektöre sunmak ve uygula-

mak.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını

belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektöre sunmak.
d) Üniversite dışındaki diğer kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan

alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlen-
dirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre önermek.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi olanakları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlar ile iletişim kurmak.

g) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Ku-
rulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, ça-
lışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.
b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerini yürütmek.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
(2) Müdür yardımcısı Merkezin amacına uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı so-

rumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Danışma Kurulunun önerisi üzerine Rek-
tör tarafından üç yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan sü-
reyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. 
(3) Yönetim Kurulu en az her öğretim döneminde bir defa olağan, gerektiğinde olağan-

üstü olarak Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğuyla alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

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

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

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

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

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

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME VE PLANLAMA 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve

Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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 dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Tercih dönemindeki öğrencileri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim elemanı, sektör temsilcisi veya ka-

riyer danışmanı olarak seçilen kişileri,
ç) Merkez (KARGEP): Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
d) Mezun: Samsun Üniversitesi mezununu,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Öğrenci: Samsun Üniversitesi öğrencisini, 
g) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öğrenciler ve mezunların kariyer planlaması ve ki-

şisel gelişimlerine destek olmak; yeni iş fikirleri ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve
eğitsel çalışmalar sağlamak, onlara danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öğrencilerin ve mezunların nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını artırarak profes-

yonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stratejileri geliştirmek.
b) Öğrencilerine ve mezunlara kariyer planlama ve geliştirme amaçlı danışmanlık hiz-

meti vermek.
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c) Öğrencilere ve mezunlara yönelik olarak, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mes-
leki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tanıtım top-
lantılarını gerektiğinde Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş-
birliği içinde düzenlemek.

ç) Öğrencilerin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve tekniklerin uy-
gulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak.

d) Öğrenciler ve akademik personelin ulusal ve uluslararası değişim programları, burs-
lar ile lisansüstü programlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri ile ilgili çalışan öğrenci kulüpleri
ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

f) Öğrenciler ve mezunlar için staj ve iş ilanlarının bir arada görülebileceği bir ilan ha-
vuzu oluşturmak.

g) Mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun bilgilerinin yer
aldığı bir veri tabanı oluşturmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin imkânları doğrultusunda, özel
ve resmî kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi pay-
daşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve
yürütülmesini sağlamak.

h) Üniversite ve iş hayatı arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek
ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin ilgili tarafları ta-
nımalarını sağlamak.

ı) Öğrencilere ve mezunlara, staj veya iş imkânı sağlayabilecek ya da Merkezin amaç-
larının gerçekleştirilmesine yönelik olarak işbirliği yapılabilecek kişi, kurum ve kuruluşların
yer aldığı ve sürekli olarak güncellenen bir veri tabanı oluşturmak.

i) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı
ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

j) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki
araştırmaları ve projeleri izlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitede görevli öğretim elemanları

arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede gö-

revli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Gö-
rev süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün katılamadığı toplantılara
görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde Müdüre altı aya kadar ve-
kâlet edebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 

(3) Müdür, Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından ve
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı
sorumludur. 

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak

ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek ve kontrol etmek.
d) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci top-

lulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağla-
mak.

f) Her yıl sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma prog-
ramı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

g) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-
liklere katılımını sağlamak.

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde, Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak
ve yürütmek.

h) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektöre iletmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının
salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar
kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uy-

gun faaliyetleri planlayarak Rektörün onayına sunmak.
b) Her öğretim yılı sonunda, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel durumu ve

işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.
c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.
ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri

değerlendirmek ve karara bağlamak.
d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri ve kariyer temsilcileri konusunda Rektöre öneride

bulunmak. 
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi üzerine

Rektörün onayı ile kurulur. Danışma Kuruluna Rektör veya ilgili rektör yardımcısı başkanlık
eder. Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin iç ve dış paydaşlarını temsil eden ve Rektör
tarafından belirlenmiş olan kişilerden oluşur.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 20 Şubat 2021 – Sayı : 31401



(2) Danışma Kurulu, Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan
ilişkili olan en fazla 15 iç ve/veya dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Üyelerin görev
süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın  kararı belirleyicidir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları
MADDE 11 – (1) Kariyer temsilcileri, Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki

akademik birimlerde etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim elemanlarıdır. Görevlendirmeyi ya-
pan akademik birimin yönetimi, görevlendirdiği kariyer temsilcisini ve kariyer temsilcisine ait
unvan ve iletişim bilgilerini Merkeze bildirir. Kariyer temsilcisi görevinin herhangi bir nedenle
boşalması halinde yeni kariyer temsilcisi aynı şekilde görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, Mü-
dürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca, Müdür gerekli gördüğü hallerde kariyer
temsilcilerini toplantıya çağırabilir. 

(2) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak

ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.
b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun

görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmî kurum
ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili iş-
birliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştır-
mak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.
d) Öğrencileri ve mezunları iş hayatına hazırlamak.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel
tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 2021 Yılının Ahî Evran Yılı

Olarak Kutlanması

GENELGE
2021/4

19 Şubat 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 

UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm

Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in

26 ncı maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tahsisli kamu arazilerinde yer alanlar hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin

konaklama birimleri dışındaki diğer üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş

olması Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine

aykırılık olarak değerlendirilmez, ancak, belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat

mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu,

kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE

İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Ku-

ruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci mad-

desinin birinci fıkrasında yer alan “müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda” iba-

resi “müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (h) bentlerinde

yer alan “Gümrük ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve (o) bendinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak değiştirilmiştir.

“e) Kimlik kartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliğini ispata yarayan Türkiye

Cumhuriyeti kimlik kartını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin üçüncü bölüm başlığında yer alan “Beyannamesi” ibaresi

“Beyanı ve Beyannamesi” olarak ve 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2019 30961
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“MADDE 12 – (1) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların

imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanla-

rında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin elektronik

ortamda temini Bakanlık ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılacak protokolle sağlanır.

(3) İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi

halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir müdürlükte

yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.

(4) Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının

o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması

suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk kon-

solosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi

zorunludur.

(5) Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin

edilemediği hallerde, fiziki imza beyannamesi yalnızca müdürlükte düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Müdürlükte imza beyannamesi düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca fiziki imza

beyannamesi düzenlenmesi amacıyla ilgililerce herhangi bir müdürlüğe başvurulabilir. Mü-

dürlükte fiziki olarak imza beyannamesi düzenlenebilmesi için tescil başvurusu MERSİS üze-

rinden onaya gönderilerek talep numarası alınır.

(2) Yetkilendirilmiş personel, imzasını beyan edecek şahsın kimlik bilgilerini 6 ncı ve

7 nci maddeler çerçevesinde doğrular ve oluşturduğu imza beyan formunu ilgiliye imzalatır.

Form, mühür basılmak ve imzalanmak suretiyle yetkilendirilmiş personel tarafından onaylanır. 

(3) Başvurunun tescil işleminin yapılacağı müdürlük dışında bir müdürlüğe yapılması

halinde beyanname iki nüsha olarak düzenlenir. Beyannameyi düzenleyen müdürlük, beyan-

namenin bir nüshasını fiziki ve bir örneğini de elektronik ortamda ilgili müdürlüğe gönderir. 

(4) Başka bir müdürlükte düzenlenen imza beyannamesinin elektronik ortamda tescili

yapacak müdürlüğe iletilmesi üzerine fiziki nüshanın müdürlüğe ulaşması beklenmeksizin şir-

ketin kuruluş veya işletmenin açılışı ile imzaya yetkili olanların tescili yapılır. Beyannamenin

fiziki sureti de tescili yapan müdürlüğe ulaşmasının ardından sicil dosyasına konulur.

(5) 5 inci maddenin ilgili hükümleri imza beyannamesinin düzenlenmesinde de kıyasen

uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13/A – (1) Gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya

yetkili olanların aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza

verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde ayrıca imza beyannamesi verilmez.
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(2) Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş

personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması duru-

munda ayrıca imza beyannamesi verilmez.

(3) Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel

huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması

durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil

dosyasına konulması koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekâletnamenin yabancı

bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tas-

diki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı

Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır. 

(4) Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden

fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı

sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Bu durumda daha

önce verilen imza beyannamesinin bir örneği müdürlükçe şahsın sonradan yetkili olarak atan-

dığı şubenin dosyasına konulur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Müdürlüğe verilmesi” ibaresi “müdürlükte düzenlenmesi”

olarak değiştirilmiştir.

“(1) Elektronik ortamda temin edilen imza verisinin fiziki sureti ile fiziki ortamda dü-

zenlenen imza beyannameleri şirketin ya da işletmenin ticaret sicili dosyasında saklanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca kamu kurum ve

kuruluşlarınca veri tabalarında tutulan imza verilerinin Bakanlıkça elektronik ortamda temini

sağlanıncaya kadar müdürlüğe bu Tebliğin hükümleri çerçevesinde fiziki imza beyannamesi

verilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük

ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/12/2016 29910

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/3/2018 30359

2- 17/4/2018 30394

3- 22/7/2020 31193
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1373 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET SANDBOX (APT KORUMA) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel ve Destek 

Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü İdari ve Mali İşler Ünitesi ihtiyacı 1 adet Sandbox (APT 

Koruma) Cihazı teknik şartnamesine 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 olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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 (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, 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, 03.03.2021 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 

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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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. maddesinin (g) bendi gereğince istisna 

kapsamındadır. 

 1381/1-1 
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TORTUM HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Santral Adı 
Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

İhale Şartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif Verme 

Tarihi 

Tortum HES 5.000.000 10.000 27/04/2021 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

(“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; 

Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Tortum HES”) 

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

2 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 

suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen 

teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması ve İhale Şartnamesi 

ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale 

Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir 

üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

4 - İhale konusu hidroelektrik santral hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

bedeli olan 10.000- (onbin) TL’sının İdare’nin 

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 

2000 8300 0006 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 

0158 0072 8755 0667 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 

0100 1745 3877 5661 5738 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL 

hesaplarından birine yatırılması gerekmekte olup, ihale dokümanı dekont karşılığında, 

İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi talep edilmesi halinde İhale 

Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en 
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geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo 

yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile 

birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. 

Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar 

iade edilmez. 

5 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat 

verilmesi gerekmektedir. 

6 - İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale 

Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “TORTUM HES İHALESİNE 

İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en 

geç, son teklif verme tarihi 27/04/2021 saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar 

veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi 

sona ermeden duyurulacaktır. 

8 - İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına 

göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere 

işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik 

Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin 

mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede 

gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesi’nde yer 

almaktadır. 

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş / ANKARA 

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07 

 1451/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Manisa İli Salihli Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda bilgileri verilen arazi ve arsa niteliğine 

sahip taşınmazlar, Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Kararı gereği 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 04/03/2021 tarihi Perşembe 

günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satış ihalesi 

yapılacaktır. Taşınmaz satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre 

hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile şartname bedel makbuzunun olduğu 

ihale teklif zarflarını en geç 03/03/2021 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Satış ihalesi nedeniyle isteklilerin 

hazırlamış oldukları ihale teklif zarflarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize 

gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale teklif 

zarflarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden 

Belediyemiz sorumlu değildir. 

2 - İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, muhammen satış bedeli 

ile geçici ihale teminatı, gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir. 

S.N ADRESİ 
ADA/ 

PARSEL 
ALANI VASFI 

1 m2 ARSANIN/ 

MUHAMMEN SATIŞ 

BEDELİ (TL) 

TOPLAM İHALE 

MUHAMMEN SATIŞ 

BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ İHALE 

TEMİNATI % 3 

(TL) 

01 KURTULUŞ 
3206 ADA 

10 PARSEL 

351,00 

m2 
ARSA 2.000,00.-TL 702.000,00.-TL 21.060,00 TL 

02 KURTULUŞ 
3206 ADA 5 

PARSEL 

350,00 

m2 
ARSA 1.800,00.-TL 630.000,00.-TL 18.900,00 TL 

03 ÇAKALLAR 
3128 ADA 4 

PARSEL 

471,00 

m2 
ARSA 1.800,00.-TL 847.800,00.-TL 25.435,00 TL 

04 ÇAKALLAR 
3128 ADA 5 

PARSEL 

395,00 

m2 
ARSA 1.800,00.-TL 711.000,00.-TL 21.330,00 TL 

05 ÇAKALLAR 
3128 ADA 6 

PARSEL 

446,00 

m2 
ARSA 2.000,00.-TL 892.000,00.-TL 26.760,00 TL 

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde 

3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi veya Tüzel Kişi yetkilisinin), 

3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da 

elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı 

olduğu odadan alınan belge.) 
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3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından 

ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi, 

3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair 

yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırması ve 

yapılandırma taksitlerinin düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi. 

3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz. 

3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak 

edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz 

banka teminat mektubu. 

3.1.7-Taşınmaz satış ihalesine katılacak isteklilere ait noter onaylı imza sirküsü 

3.1.8-Taşınmaz ihalesine katılacak olan istekli, herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına 

kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda ve Sicil numarasını belirten belge. İstekli, herhangi bir meslek 

odasına kayıtlı değilse, kayıtlı olmadığına dair beyanı 

3.1.9-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış 

örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri. 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde, 

3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı 

3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette 

bulunduğuna dair 2021 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, 

3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde 

bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi ya da vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli 

bir belgeyi ibraz etmesi, 

3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile 

yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler, 

3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık 

sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine 

getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. 

4 - Talipliler,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü 

uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini 1.000,00.-TL. makbuz karşılığında, mesai saatleri 

dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede 

ücretsiz okuyabileceklerdir. 1360/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1458/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1449/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1450/1-1 
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Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 1441/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1305/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1306/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1307/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1308/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2021 – Sayı : 31401 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1309/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1310/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1311/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1312/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1313/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1314/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 1315/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı 
yapılacaktır. 

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, 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli 

Sureti),  
Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 
ALES Sonuç Belgesi, 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak 
gerekir.) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul 

Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.02.2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 06.03.2021 
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 09.03.2021 
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 11.03.2021 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 15.03.2021 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

Bölüm / 

Program 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
İlan Özel Şartı ALES DİL

İKTİSADİ, İDARİ 

VE SOSYAL 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Psikoloji 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık veya Psikoloji lisans 

mezunu olup, ilgili alanlardan 

birinde tezli yüksek lisans yapmış 

ya da yapıyor olmak. 

70-

EA 
50 

MÜHENDİSLİK 

VE MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği lisans 

mezunu olup, Bilgisayar 

Mühendisliği alanında tezli 

yüksek lisans yapmış ya da 

yapıyor olmak. 

70-

SAY 
50 
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SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Hemşirelik 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik Lisans mezunu olmak. 

Ebelik ya da Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 

Yüksek lisans veya Doktora 

yapıyor olmak. 

70-

SAY 
50 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik Lisans mezunu olmak. 

Ebelik ya da Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 

Yüksek lisans yapmış olmak. 

70-

SAY 
50 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Uçak 

Teknolojisi 

Öğretim 

Görevlisi 
3 

Uçak Mühendisliği, Havacılık ve 

Uzay Mühendisliği, Uçak Gövde-

Motor Bakım, Uçak Elektrik-

Elektronik Havacılık Bilimi ve 

Teknolojisi veya Pilotaj 

bölümlerinden birinde lisans 

mezunu olup alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak veya lisans 

mezunu olup Uçak Mühendisliği, 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, 

Havacılık Bilimi ve Teknolojisi 

veya Uçak Elektrik-Elektronik 

alanlarından birinde tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

70-

SAY 
- 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğretim 

Görevlisi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 

Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

ve Yazılım Mühendisliği veya 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

alanlarından birinden lisans 

mezunu olmak. Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri, Yazılım 

Mühendisliği, Hesaplamalı 

Bilimler, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik veya Bilgisayar 

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 

Anabilim Dallarından birinden 

tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

70-

SAY 
- 

 1357/1/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen 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 kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.02.2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 06.03.2021 

FAKÜLTE / 
YÜKSEKOKUL 

Bölüm/Program Unvan 
Kadro 
Sayısı 

İlan Özel Şartı 

SANAT VE 
TASARIM 

FAKÜLTESİ 

Radyo, 
Televizyon ve 

Sinema 

Profesör 1 
Doçentliğini İletişim Çalışmaları veya 
Sinema Bilim alanında almış olmak. 

Doçent 1 

Doktorasını Radyo Televizyon ve Sinema, 
İletişim Bilimleri veya Sinema alanında 
yapmış olmak. Doçentliğini İletişim 
Çalışmaları veya Sinema Bilim alanında 
almış olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 
Doktorasını Radyo Televizyon ve Sinema 
veya İletişim Bilimleri alanında yapmış 
olmak. 

MÜHENDİSLİK VE 
MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Endüstri 
Mühendisliği 

Profesör 1 
Doçentliğini Endüstri Mühendisliği Bilim 
alanında almış olmak. 

Doçent 1 
Doçentliğini Endüstri Mühendisliği Bilim 
alanında almış olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Endüstri Mühendisliği Ana 
Bilim Dalı’ nda yapmış olmak. 
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SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Hemşirelik 

Profesör 1 

Doçentliğini Hemşirelik Esasları, 

Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları 

Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği, Cerrahi 

Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği 

alanında almış olmak. 

Doçent 1 

Doçentliğini Hemşirelik Esasları, 

Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları 

Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği, Cerrahi 

Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği 

alanında almış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, 

Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane 

Hemşireliği alanında yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını İç 

Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 

Doğum ve Kadın Hastalıkları, Psikiyatri, 

Ortopedi veya Cerrahi alanında almış olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji 

alanında yapmış olmak. 

İKTİSADİ, İDARİ 

VE SOSYAL 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Uluslararası 

İlişkiler 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler alanında yapmış olmak. Uluslararası 

Strateji Yönetim ve Güvenlik 

Organizasyonlarında en az 2 yıl yurt dışı 

deneyimli olmak. 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Uçak 

Teknolojisi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği, Uçak Gövde-Motor Bakım, 

Uçak Elektrik- Elektronik, Havacılık Bilimi 

ve Teknolojisi ve Pilotaj Bölümlerinden 

birinde lisans veya yüksek lisans mezunu 

olmak. İlgili alanlardan veya Mühendislik 

Bilimlerinden birinde Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Sosyal 

Hizmetler 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sosyoloji veya Sosyal Hizmet Bölümlerinden 

birinde lisans ve yüksek lisans mezunu olup, 

Sosyoloji alanında Doktorasını tamamlamış 

olmak. Sosyal Hizmetler alanında 

Yükseköğretim kurumlarında en az 4 (dört) 

yarıyıl ders vermiş olmak. 

 1357/2/1/1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1299/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1300/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



20 Şubat 2021 – Sayı : 31401 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2021 – Sayı : 31401 

 

 



20 Şubat 2021 – Sayı : 31401 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2021 – Sayı : 31401 

 

 



20 Şubat 2021 – Sayı : 31401 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 
 1302/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2021 – Sayı : 31401 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 1304/1-1 
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Sayfa

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

5

5

6

26
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40
44
48

52

53

53

56

87
90

102

135

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik

Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş

Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7271 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri İş Birliği

Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7272 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının

Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7273 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak

Komitenin Serbest Ticaret Anlaşmasının “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı  ve İdari İşbirliği
Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan
Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilmesine Dair Kanun

7274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk
Devlet Hastanesi Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye’de
Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun

7275 Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan
Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun

7276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İş
Birliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7277 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7278 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7279 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına
İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7280 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak
Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın “Menşeli Ürünler”
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin
Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye ile Fransa Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Uluslararası Yabancı Dil Öğretimleri (EILE)

Çerçevesinde Fransa’da Türkçe Öğretimine Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3563)

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE
–– 2021 Yılının Ahî Evran Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2021/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

TEBLİĞLER
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
–– Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10035/2, 10036, 10037-1, 10037-2, 10037-3,

10037-4, 10037-5 ve 10037-6 Sayılı Kararları 

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


