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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ

VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının

çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağ-
lamak ve uygulamayı yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarıyla ilgili lisans alma,
kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk, disiplin işleri, personel, görevin ifa edileceği mekân ve
donanım, teminat alınması, teminatın saklanması ve iadesi, iş dağıtımı, denetim, imza yetkisinin
devri, bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması, kayıt ve defterlerin tutulması, lisansın iptali
ile hizmetle ilgili ücret tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Ka-

dastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 2, 4, 4/A, 5, 8 ve 11 inci maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Denetim elemanı: İdarece lisanslı harita kadastro mühendislik büroları hakkında de-

netim, inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilen personel ile müfettişleri,
b) Disiplin cezası: Lisanslı mühendislerin, Kanun ve bu Yönetmelikle belirlenen ku-

rallara uymamaları hâlinde verilen uyarma, kınama, lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli ip-
tali cezalarından birisini,
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c) İdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
ç) İrtibat bürosu: Lisanslı büronun kurulmadığı ilçelerde Kanun ve bu Yönetmelikte

belirtilen işlem talebinin alınması ve sonucunun ilgilisine bildirilmesi amacıyla kurulan büroyu,
d) Kadastro teknik hizmetleri: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine

getirilecek olan tescile tâbi olmayan aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi, plan örneği ve-
rilmesi ile tescile tâbi olan cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve
muhdesatın terkini ile 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ek 5 inci mad-
desi gereğince hatalı bağımsız bölüm veya blok numarası düzeltilmesi işlemlerine yönelik ta-
lebe bağlı hizmetleri,

e) Kadastro müdürlüğü: Lisanslı büronun yetki alanından sorumlu kadastro müdürlü-
ğünü,

f) Kanun: 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve
Büroları Hakkında Kanunu,

g) Kesin koordinatlı parsel: Tesis kadastrosu, yenileme, güncelleme, sayısallaştırma
gibi kadastral çalışmalarda ya da bu çalışmalardan sonra yapılan imar uygulaması, toplulaştır-
ma, ifraz gibi değişiklik işlemleri ile doğrudan koordinatlı (ITRF, ED50, LOKAL) olarak üre-
tilen, yüzölçümü parsel köşe koordinatları ile hesaplanmış olan ve pafta zemin uyumu bulunan
parselleri,

ğ) Lisanslı büro: Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hizmetler ile
diğer kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmakla sınırlı olmak kaydıyla lisans alan li-
sanslı harita kadastro mühendislik bürolarını,

h) Lisanslı büro teknik personeli: Lisanslı büroda çalışan meslek alanı ile ilgili mühen-
dis, teknisyen veya tekniker unvanına sahip personeli,

ı) Lisanslı büro komisyonu: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Komis-
yonunu,

i) Lisanslı mühendis: Lisans belgesini almış olan mühendisi,
j) Mühendis: Harita ve kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri, geodezi, geomatik mü-

hendisi veya yüksek mühendisi,
k) Oda: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,
l) Şube: Lisanslı büronun kurulmadığı ilçelerde Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen

hizmetlerin karşılanması amacıyla kurulan büroyu,
m) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

İdarenin görevleri, yetkileri ve lisanslı büro komisyonu kurulması
MADDE 4 – (1) İdare bu Yönetmelik çerçevesinde;
a) Lisans belgesi verilmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve lisans belge-

sinin verilmesi,
b) Odanın görüşü alınmak suretiyle lisanslı büro hizmet ücretlerinin belirlenmesi,
c) Lisans belgesi, tabela, büro kaşesi, tip sözleşme, basılı evrak şekil, standart ve içe-

riklerinin belirlenmesi,
ç) Meslek içi eğitimlerin plânlanması,
d) Lisanslı büroların faaliyetleri ile iş ve işlemlerinin denetlenmesi, gerektiğinde ilgililer

hakkında inceleme ve soruşturma yapılması, denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit
edilen hususların değerlendirilmesi ve gereğinin yapılmasına yönelik talimat verilmesi ile iti-
razların değerlendirilerek sonuca bağlanması,
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e) Lisanslı bürolar tarafından elektronik ortamda veya fiziksel olarak tutulan arşiv, iş
ve işlemlerin kontrolünün sağlanması,

f) Lisanslı mühendisler hakkında uyarma, kınama, lisansın geçici ve lisansın sürekli
iptali disiplin cezaları ile idari para cezalarının verilmesi,

g) İş dağıtımının belirlenmesi,
konularında görevli ve yetkilidir.
(2) Lisanslı büro komisyonu; Kadastro Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür

Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Kadastro Dairesi
Başkanı ve lisanslı büro birim sorumlusu olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Lisanslı büro
komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir. Komisyon başkanı ve
üyeleri; eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile disiplin soruşturmasını yaptıkları
lisanslı mühendisler hakkındaki toplantılara katılamaz. Komisyon başkanı ve üyelerinin yok-
luklarında toplantıya vekilleri katılır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Kadastro Dairesi Baş-
kanlığınca yürütülür. Aşağıda belirtilen görev ve yetkiler, lisanslı büro komisyonu tarafından
yerine getirilir:

a) Lisanslı mühendisler hakkında önerilen lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli ipta-
line ilişkin disiplin cezalarını dosya üzerinden karara bağlamak ve verilen gerekçeli kararı Ge-
nel Müdür onayına sunmak.

b) Kadastro Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile komisyonda görü-
şülmesine karar verilen konuları inceleyerek karar vermek ve Genel Müdürün onayına sun-
mak.

Lisans alabilmek ve lisanslı büro açabilmek için aranan şartlar
MADDE 5 – (1) Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
ç) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zim-
met, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-
lerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme
suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

e) Görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya
engellilik hali bulunmamak.

f) 65 yaşını doldurmamış olmak.
(2) Lisans sahibi olabilmenin özel şartları şunlardır:
a) Odaya kayıtlı bulunmak.
b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışmış

olmak.
c) Lisans başvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar

Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası al-
mamış olmak.

ç) Her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak olan 50.000 TL tutarındaki teminatı
bankaya yatırarak İdare adına bloke ettirmek.
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(3) Lisanslı büro açabilmek için bu maddede belirtilen şartları taşıdığının belgelendi-
rilmesi gerekir.

Lisanslı büro kurulacak yerlerin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisanslı bürolar, il genelinde yetkili olmak üzere lisanslı mühendis

tarafından talep edilen ilçede kurulur.
(2) İdare, zorunlu gördüğü hallerde, il genelinde lisanslı büro kurulmamış yerlerde,

komşu illerde yetkili bulunan bir veya birkaç lisanslı büroyu yetkilendirebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlar
Teminatların alınması ve saklanması
MADDE 7 – (1) Lisans belgesi almaya hak kazananlar, Kanunun 2 nci maddesinde be-

lirtilen esaslar çerçevesinde lisans belgesini almadan önce öngörülen teminat miktarını İdare
adına banka nezdinde bloke ettirirler ve buna dair belgeyi İdareye verirler.

(2) Bu belgede, lisanslı mühendisin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, lisanslı büro
numarası, teminatın miktarı, hangi iş için İdare adına bloke edildiği ve teminatın hangi hallerde
kullanılacağı hususları belirtilir. Bu belge, sicil dosyasında saklanır. 

Teminat miktarları
MADDE 8 – (1) Lisans belgesi alma başvurularında, bulunulan yıl için güncellenmiş

teminat miktarı uygulanır.
(2) Teminat miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı ba-
şından geçerli olmak üzere güncellenerek her yılın Ocak ayı içerisinde İdarenin resmî internet
sitesinde ilan edilir.

Teminatların kullanılması ve güncellenmesi
MADDE 9 – (1) Banka nezdindeki teminatlar, İdarenin bilgisi ve talebi dışında kul-

landırılamaz ve iade edilemez. Kanunun 5 inci maddesi kapsamında lisanslı büronun mali so-
rumluluk şartlarının oluşması durumunda, İdarenin talebi üzerine söz konusu teminatlar kul-
lanılır.

(2) Lisanslı mühendis tarafından; her yıl 8 inci maddeye göre güncellenmiş teminat
miktarı ilanda aksi belirtilmedikçe en geç otuz gün içinde; teminatların birinci fıkra kapsamında
kullanımı durumunda kullanım tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanarak yeni
teminat belgesinin en geç on beş gün içinde kadastro müdürlüğüne teslim edilmesi zorunlu-
dur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen süre içinde teminat miktarlarının tamamlanmaması veya ye-
nilenmemesi durumunda 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.

Teminatların iadesi
MADDE 10 – (1) Herhangi bir sebeple lisansı iptal edilenlerin, varsa kesinti haricindeki

iadeye konu edilebilecek teminatları, lisans sahibine veya mirasçılarına başvuruları halinde
iade edilir.

(2) Teminatın serbest bırakılabilmesi için, İdarenin görevlendirdiği denetim elemanı
tarafından lisanslı büronun iş ve işlemleri en fazla üç aylık süre zarfında incelenir. Lisanslı mü-
hendisin yapmış olduğu iş ve işlemlerin mevzuata uygun olması halinde teminatı serbest bıra-
kılır. Aksi takdirde zararı karşılayabilecek miktar alıkonularak, kesinti haricindeki teminat mik-
tarı serbest bırakılır. Teminatın serbest bırakıldığı lisans sahibine veya mirasçısına bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Belgesi ve Eğitim Esasları

Lisanslı büro açacaklardan istenecek belgeler ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11– (1) Lisans belgesi alma şartlarını taşıyan ve lisans belgesi başvurusunda

bulunan mühendislere, lisanslı harita ve kadastro mühendislik faaliyeti yürütebilmeleri için
İdare tarafından lisans belgesi verilir. Hak sahipleri tarafından lisans belgesi almak için yapı-
lacak başvuruda;

a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
ç) 6235 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca meslekten geçici men, ihraç veya ilgili

mevzuatına göre ihalelerden men cezası almamış olduğuna dair belgeyi,
d) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğini,
e) Oda tarafından düzenlenmiş oda sicil kayıt belgesinin aslı veya İdarece onaylı örne-

ğini,
f) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluş-

larında çalışanlar için en az on yıl mühendis olarak çalıştığına dair ilgili kurum, kuruluş veya
teşekkülden onaylı belgeyi, özel sektörde çalışanlar için ise harita ve kadastro mühendisi olarak
en az on yıl çalıştığını gösterir belgeyi,

İdareye ibraz etmeleri gerekir.
(2) Birinci fıkradaki belgeleri sunan başvuru sahiplerinin talepleri Kanun ve bu Yönet-

meliğe uygunluğu yönüyle İdarece değerlendirilerek lisans belgesi almaya hak kazananlar be-
lirlenir ve İdarenin resmî internet sitesinde yayımlanır.

(3) Lisans belgesi almaya hak kazananlardan 7 nci ve 8 inci maddelere göre belirlenen
teminatın bankaya yatırılarak İdare adına bloke edildiğine dair belge istenir.

(4) Lisans belgesi almaya hak kazananlardan istenecek belgeler, İdarece 18/10/2019
tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönet-
meliğe uygun olarak arşivlenir.

Lisanslı büro açacaklara lisans belgesi verilmesi
MADDE 12 – (1) Büro açacakların, başvuru sonuçlarının İdarenin resmi internet site-

sinde duyurulmasından itibaren otuz gün içinde şahsen veya kanuni vekili tarafından İdareye
başvurarak, “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi” belgesini bedeli karşılığında teslim alması
zorunludur.

(2) Lisans belgesi verildiği halde büro açmayanların belgesi geri alınarak iptal edilir.
Lisans belgesinin iadesi
MADDE 13 – (1) Lisans belgesinin iptali halinde lisanslı mühendis, lisanslı mühendisin

ölümü halinde mirasçıları lisans belgesini ilgili kadastro müdürlüğüne üç ay içinde teslim eder-
ler. Teslim alınan lisans belgesi ivedilikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi
Başkanlığına gönderilir.

Lisans belgesinin kaybolması veya yenilenmesi
MADDE 14 – (1) Lisans belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya

okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda, eski lisans belgesinin yerine geçmek üzere aynı lisans
numaralı yeni bir lisans belgesi, İdare tarafından ücreti karşılığında düzenlenir. Yenilenmesi
talep edilen lisans belgesinin aslı İdareye iade edilir.
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(2) Lisans belgesinin aslının kaybolması, yanması gibi iade edilemeyeceği durumlarda
ulusal düzeyde yayımlanan bir gazetede kayıp/zayi ilanı verilir. İlan örneği ile yeni lisans bel-
gesi talep edilir.

Lisans belgesi standardı
MADDE 15 – (1) Lisans belgesi; A-4 formatında birinci sınıf hamur kâğıt üzerine,

İdare tarafından belirlenen şekil ve içerikte düzenlenir ve onaylı örneği sicil dosyasında sakla-
nır.

Lisanslı mühendislerin eğitimi
MADDE 16 – (1) Lisanslı büro kurmaya hak kazanarak faaliyete başlayan lisanslı mü-

hendislere, İdarece kadastro teknik hizmetleri ile tapu ve kadastro mevzuatı konularında en az
iki gün süreli zorunlu ve ücretli uygulama eğitimi verilir.

(2) Uygulama eğitimi almış ve faaliyetine devam eden lisanslı mühendislere, İdare ta-
rafından ihtiyaç duyulması durumunda mevzuat hakkında en az iki gün süreli, zorunlu ve ücretli
eğitim verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisanslı Büroların Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Kuruluş
MADDE 17 – (1) Lisans belgesini alan lisanslı mühendisin, kuruluş için yemin etmesi,

ilgili mevzuat uyarınca işyerini kurması, büro tescilini Odaya yaptırması ve büro kaşesini İda-
reden alması gerekir.

Yemin işlemleri
MADDE 18 – (1) Lisanslı mühendis, görevine fiilen başlamadan önce, Kanunun 5 inci

maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde yemin eder.
(2) Mahkemece düzenlenen yemin tutanağının onaylı birer örneği lisanslı büroda ve

İdarede saklanır.
İşyerinin büro tescili
MADDE 19 – (1) Lisanslı mühendis, işyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel

ve donanım listesini, lisans belgesi ve yemin tutanağının birer örneğini Odaya vererek, kurduğu
işyeri adresinde fiilen göreve başlamadan önce lisanslı büro tescilini Odaya yaptırır.

Büro kaşesi
MADDE 20 – (1) Türkiye Cumhuriyeti "T.C." kısaltmasını, yetkili olduğu ili ve büro-

nun kurulduğu ilçeyi, lisans numarasını, lisans sahibinin adı ve soyadını ve "Lisanslı Harita
Kadastro Mühendislik Bürosu" ibarelerini içeren lisanslı büro kaşesi İdarece yaptırılır.

(2) Lisanslı mühendis, mahkeme yemin tutanağını, oda tescil belgesinin Oda veya İdare
tarafından onaylanmış örneğini dilekçesine ekleyerek, büro kaşesini almak için İdareye baş-
vurur. İdare, bir hafta içinde lisanslı mühendise büro kaşesini belirlenen bedel karşılığında zim-
metle verir.

(3) Kaşesini alan lisanslı mühendisin bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri yürüte-
ceğine dair yetki alanındaki ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirme kadastro müdür-
lüğünce yapılır.

Çalışmaya başlama
MADDE 21 – (1) Lisanslı mühendis, lisans belgesini aldığı tarihten itibaren, mücbir

sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, bir ay içinde çalışmaya başlamak zorundadır.
(2) Lisanslı mühendis çalışmaya başladığını ve işyeri adresini bir yazıyla mülki amir-

liklere, kadastro müdürlüğüne ve oda temsilciliğine bildirir. Usulüne uygun olarak bildirim ya-
pılmadığı ve İdarece belirlenen esaslara uyulduğuna ilişkin ilgili kadastro müdürlüğünce uygun
görüş verilmediği sürece lisanslı büro çalışmaya başlayamaz.
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Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 22 – (1) Lisanslı büro, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen kadastro teknik

hizmetlerinden tescile tâbi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım
ve kontrolü, tescile tâbi olan cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme
ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu, 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşın-
maz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yetkili
makam tarafından kadastro müdürlüklerinden talep edilen ve kadastro teknik hizmetlerinden
olan yer gösterme ve aplikasyon işlemlerinin yapılması ve talep edilen makama sunulması ile
İdarece belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer iş ve işlemleri yapmakla gö-
revli, yetkili ve sorumludur.

(2) Lisanslı mühendisler, Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen
hizmetler ile diğer kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.
Faaliyetlerini yürüttükleri süre içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik
faaliyeti de yürütebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının diğer kanunlar ve ilgili mevzuata
göre hak, görev ve yetkileri devam eder.

(3) Lisanslı büroların görev alanına giren işler, lisanslı mühendisler ve ilgili mevzuatın
izin verdiği durumlarda kadastro müdürlükleri dışında başka kişi veya kuruluşlar tarafından
yapılamaz.

Hukukî ve cezaî sorumluluk
MADDE 23 – (1) Lisanslı bürolarda, Kanunla kadastro teknik hizmetlerini yapmakla

yetkilendirilenler, Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve büroların
işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir.

(2) Lisanslı mühendisler ve çalışanları yaptıkları işler dolayısıyla öğrendikleri bilgileri,
meslekten ayrılsalar bile, 4721 sayılı Kanunun 1020 nci maddesi gereğince ilgilisi dışındakilere
açıklayamazlar ve yaptıkları hizmet dışında kullanamazlar ve doğacak zararlardan sorumlu-
durlar.

Hizmet yükümlülüğü ve davranış ilkeleri
MADDE 24 – (1) Lisanslı büro, çalışmaya başladığı tarih itibarıyla, yetki alanı sınırları

içerisindeki kadastro teknik hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.
(2) Lisanslı mühendis, görevinin gerektirdiği itibar ve güveni hizmet içindeki ve dışın-

daki davranışlarıyla gösterir. Görevi ile ilgili olarak hiç kimseye haksız kazanç sağlayamaz.
Kanun ve bu Yönetmelikte getirilen yükümlülükleri yerine getirmekten alıkoyan hiçbir yü-
kümlülük altına giremez.

Yapılan işlerin kayıt zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Lisanslı mühendisler, başvuruları ve yaptıkları işleri başvuru günü

ve saati ile kayıt altına almak zorundadır.
(2) Lisanslı bürolar, malî mevzuat gereği tutacakları kayıt ve defterler dışında ayrıca;
a) Gelen evrak defteri,
b) Giden evrak defteri,
c) Kadastro teknik hizmetleri kayıt defteri,
ç) Sözleşme dosyası,
d) Personel dosyası,
e) Donanım dosyası,
f) Teftiş ve denetim defteri ve dosyası,
g) Sicil dosyası,
tutmak zorundadırlar.
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(3) Bu madde kapsamında belirtilen defterlerin şekil, standart ve içeriği İdarece kulla-
nılmakta olan kayıt ve defterlerden yararlanmak suretiyle belirlenir. Ayrıca, bu defterler elek-
tronik ortamda tutulabilir.

(4) Tutulacak dosya ve defterler arşiv mevzuatı uyarınca saklanır. Büro arşivinin yangın,
su baskını, çalınma, sabotaj ve sair tehlikelere karşı korunması ve bu hususta gerekli tedbirlerin
alınması zorunludur.

Bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması
MADDE 26 – (1) Lisanslı mühendislerin yerine getirmekte oldukları hizmetler için

gerekli olan bilgi ve belge talepleri, ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince karşılanır.
(2) Tapu ve kadastro müdürlüklerince karşılanan bilgi ve belgeler değiştirilemez, amacı

dışında kullanılamaz ve paylaşılamaz. Ayrıca bilgi ve belgeler üzerinde düzeltme gerektiren
durumlarda tapu ve kadastro müdürlüklerince düzeltme yapılmadan işlem gerçekleştirilemez.

(3) Lisanslı mühendis ve büro çalışanlarının görevleri sebebiyle edindikleri bilgi ve
belgeler 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı şekilde kullanılamaz.

(4) Kanun kapsamında yapılacak kadastro teknik hizmetlerinde İdare tarafından sunulan
kesin koordinat değerleri doğrudan kullanılır. Diğer koordinat değerlerinde ise İdare tarafından
parsele ilişkin sunulan teknik bilgi ve belgeler, varsa komşu parsellerdeki aplikasyon ve deği-
şiklik işlemleri ile birlikte değerlendirilerek işlemin tamamlanmasından lisanslı büro sorum-
ludur.

Lisanslı büroların hizmet ücretleri
MADDE 27 – (1) Lisanslı büroların kadastro teknik hizmetlerine yönelik ücret tarife-

leri, ilk kez belirleme dışında, her yıl Ocak ayının ilk haftası içerisinde İdare tarafından Odanın
da görüşü alınarak belirlenir ve ilan edilir. Lisanslı bürolar belirlenen ücret tarifesine göre ücret
alırlar.

(2) Ücret tarifesinin belirlenmesinde; işin yapım maliyeti ve kâr marjı dikkate alınır.
Ücret tarifesinin belirlenmesinde ulaşım giderleri dikkate alınmaz. Ancak İdare tarafından be-
lirlenecek olan fiyat tarifesine uygun olarak hesaplanan ulaşım gideri ilgilisinden ayrıca alına-
bilir.

(3) Lisanslı bürolar, yeni yıla ait hizmet ücretleri yayımlanıncaya kadar aldıkları ve ya-
pacakları işler için mevcut ücret tarifesini uygular ve fiyat farkı alamaz.

(4) Lisanslı büroların işi alma tarihleri sözleşme yaptıkları tarihtir.
(5) Lisanslı bürolar, plân örneği işlemi nedeniyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar

Kanunu gereği alınması gereken harçların ilgilisince Maliye veznesine yatırılmasını sağlar ve
makbuzunu işlem dosyasında saklar. Harç tahsili makbuz ile belgelendirilmeden işlem sonuç-
landırılamaz.

Çalışma saatleri zorunluluğu, adres bildirimi ve değişikliği
MADDE 28 – (1) Lisanslı büroların, resmî çalışma saatleri içerisinde hizmete açık bu-

lundurulması zorunludur.
(2) Lisanslı mühendis, işyeri adresini ve değişikliğini ilgili Kanun ve bu Yönetmelik

hükümlerine uygun biçimde tescil ettirmek ve bildirmekle yükümlüdür.
Tabela asma zorunluluğu
MADDE 29 – (1) Lisanslı bürolar, işyerinin bulunduğu binada kolaylıkla görülebilecek

uygun bir yere, İdarenin belirleyeceği formattaki tabelayı asmak zorundadır.
İş dağıtımı ve kabulü
MADDE 30 – (1) Lisanslı bürolar, görevleri kapsamındaki işleri kabul etmek, hukukî

ve teknik bir engel olmadıkça işlerin gereğini yerine getirmek zorundadır.
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(2) Talep edilen işi, mevzuatına uygun olarak İdare tarafından belirlenen kamu hizmet
standartlarındaki azamî iş bitirme süreleri içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler için ilgilisi, il genelinde yetkili herhangi
bir lisanslı büroyu seçerek işlem başvurusu yapmakta serbesttir. Lisanslı bürolar yapılan tüm
başvuruları hizmet standartları süresinde karşılamakla yükümlüdür. İdare gerek gördüğü du-
rumlarda kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olacak şekilde yürütülmesi amacıyla lisanslı bü-
rolar arasında iş dağıtımı yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Hizmetlerin yapım esasları
MADDE 31 – (1) Lisanslı bürolar, yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerde, yü-

rürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Lisanslı bürolar, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yaptıkları iş ve işlemlerin

düzenli, süratli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve teknik bir hataya sebebiyet verilmemesi
amacıyla yetki alanı içerisindeki diğer lisanslı bürolarla sistem üzerinden gerekli koordinasyonu
sağlayarak hizmetlerini yürütmekle sorumludurlar.

Lisanslı büro sicillerinin tutulması
MADDE 32 – (1) İdare, lisans verdiği her lisanslı mühendis için fiziki veya elektronik

ortamda bir sicil dosyası oluşturur. Bu dosyada; lisans, sicil, yetki alanı, yemin, denetim dos-
yaları ve adres bilgileri ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer belgeler bulundurulur.

Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi
MADDE 33 – (1) Lisanslı bürolar, çalışmaları sonucu üretecekleri bilgi ve belgeleri,

İdarece belirlenen esaslar doğrultusunda arşivlemekle yükümlüdürler.
(2) Aplikasyon krokilerinin onaylı bir örneği işlemin tamamlanmasını müteakiben en geç

takip eden ilk iş günü elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne iletilir.
Tip sözleşme ve matbu evraklar
MADDE 34 – (1) Lisanslı bürolar; hizmet verdikleri taşınmaz sahipleri veya vekilleri

ile sözleşme yaparlar. Bunun için, içeriği İdare tarafından elektronik ortamda sunulan "Tip
Sözleşme" yi kullanırlar. Bu konudaki uygulamalar İdare tarafından belirlenir.

(2) Lisanslı bürolarca kullanılacak diğer matbu evrakların şekil, standart ve içeriği,
İdare tarafından belirlenir. Bu belgeler; şekil, standart ve içeriğine uygun olarak İdarenin sağ-
ladığı elektronik ortamda hazırlanarak kullanılabilir.

(3) Lisanslı bürolar tarafından tip sözleşmenin düzenlenmesini müteakiben ücreti tahsil
edilir ve faturası kesilir.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim, Disiplin ve Yasaklar

Denetim
MADDE 35 – (1) Lisanslı büro faaliyetlerinin denetimi, İdarenin görevlendireceği de-

netime yetkili kılınan personel tarafından yapılır.
(2) Denetim, lisanslı büroların kadastro teknik hizmetlerine ilişkin yaptıkları iş ve iş-

lemler ile mekân, personel, donanım ve arşiv düzeni ile büro çalışanlarının tutum ve davranış-
larını kapsar.

(3) Lisanslı büro personeli, denetim elemanının isteklerine uygun olarak bütün belge,
defter ve dosyaları, evrak, senet ve makbuzları, her türlü mal ve eşyayı denetlenmesi amacıyla
vermek, inceleme ve kontrollerini kolaylaştırmak zorundadır.

(4) Denetime tâbi olanlar, denetim elemanlarınca sorulan sözlü ve yazılı soruları yanıt-
lamakla yükümlüdür. Denetlenen büro yetkilisi, denetim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi
için denetim görevlilerine uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer önlemleri almak zorunda-
dır.
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(5) Denetime ilişkin raporların tanzimi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında İda-
rece belirlenen esaslara uyulur.

(6) Denetimlerde tespit edilen hata, eksiklik ve olumsuzluklar lisans sahibine denetim
elemanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Lisans sahibi bu eleştirilere ilişkin olarak belge ve
gerekçeleri ile birlikte on beş gün içerisinde İdareye yazılı itirazda bulunabilir. İdare tarafından
denetim raporu ile buna ilişkin lisanslı büronun itirazı birlikte değerlendirilerek karara bağlanır.
Bu karar, gereği için denetlenen lisanslı büroya yazılı olarak bildirilir. Bu kararda belirtilen
hususlar hakkında gereğinin yapıldığına dair yazılı bilgi, otuz gün içerisinde lisanslı büro ta-
rafından İdareye verilir. Daha sonra yapılacak denetimlerde önceki denetim raporlarının gere-
ğinin yapılıp yapılmadığı da kontrol edilir.

(7) Lisanslı büroların faaliyetleri ve büro çalışanlarının eylemlerine ilişkin ihbar ve şi-
kâyetler ile denetim sonucunda belirlenen usulsüzlükler ile ilgili olarak denetim elemanlarınca
inceleme ve soruşturma yapılır.

(8) Denetim sonuçlarının ve itirazların İdarece değerlendirilmesi ve ayrıca inceleme ve
soruşturmalar sonucunda tespit edilen hata, eksiklik ve usulsüzlüklerin niteliği ve tekrarı du-
rumlarına göre 36 ncı maddede belirtilen uyarma, kınama, lisansın geçici veya lisansın sürekli
iptali cezaları verilebilir.

(9) Tüm denetim sonuçları, lisans sahibince ve İdarece denetim dosyalarında saklanır.
Denetime tabi hususlar ve uygulanacak disiplin cezaları
MADDE 36 – (1) İdare, kadastro teknik hizmetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler

ile mekân, personel, donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konularda lisanslı büroları ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde denetler. İdare, denetim, inceleme ve soruşturma sonucu tespit edilen
hata, eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı lisanslı harita ve kadastro mühendislerine uyarma,
kınama, lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptali cezalarını verir.

(2) Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve davranışlarında daha dikkatli olması ge-
rektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması.
b) İlgili mevzuat hükümleri ile İdare tarafından belirlenen usul ve esasların tam ve za-

manında yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi veya hatalı iş ve işlem-
lere sebebiyet verilmesi.

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması.
ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete hazır bulundurulmaması.
d) Tabelanın, İdarenin belirlediği biçimde olmaması veya asılı bulundurulmaması.
e) Asgari büro mekânı, asgari donanım veya asgari personel bulundurma koşullarının

sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.
f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması.
g) İdarece düzenlenen eğitimlere katılınmaması.
(3) Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile

bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri ile İdare tarafından belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak

uyulmaması, kasten hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.
b) İdare görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşılması.
c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunulması.
ç) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranılması.
d) İdare ve lisanslı büronun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda

bulunulması.
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e) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunul-
ması.

(4) Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine göre lisanslı mühendisin faaliyetle-
rinin 6 ay ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Lisanslı mühendislerin;

a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olmaları halinde li-
sansları 1 yıl süreyle,

b) Kullanılmış teminatları öngörülen sürede tamamlamamaları veya teminatları öngö-
rülen sürede yenilememeleri durumlarında lisansları teminatın yenilenmesine kadar,

c) Odaca verilen meslekten süreli men cezası almış olmaları halinde lisansları men sü-
resi kadar,

ç) Lisanslı büro çalışma mekânlarında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
belirlenen hizmetler ile diğer kanunlarla kendilerine verilen görevler dışında işlem yapmaları
durumunda lisansları 1 yıl süreyle,

d) Kayıt dışı iş almaları ve işlem yapmaları durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl süreyle,
e) Kasıtlı olarak birden çok işlemde, 213 sayılı Kanuna uygun olarak belgelerini tevsik

etmemeleri halinde lisansları 6 ay ila 3 yıl süreyle,
f) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve

mezhep ayrımı yapılması, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunulması,
hizmet mekanı içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge bulundurulması ve asılması duru-
munda lisansları 1 yıl ila 3 yıl süreyle,

iptal edilir.
(5) Lisansın sürekli iptali: Bir daha lisanslı mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere

lisansının iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.
b) Odaca verilen meslekten sürekli men cezası alınması.
c) Lisanslı mühendisin ayrı bir lisanslı büro açması veya lisans hakkını devretmesi.
ç) Kontrol, denetim ve incelemenin engellenmesi.
d) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, kendine veya üçüncü kişilere

çıkar sağlanması.
e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlenmesi.
(6) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla

benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
(7) Uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin, iki yıl içerisinde tekerrür

etmesi halinde bir derece ağır ceza uygulanır.
(8) İdari para cezası: Lisanslı mühendise, bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına

kadar idari para cezası verilmesidir. İdari para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Tutulması gerekli kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulmaması.
b) Hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılmasında İdarece belirlenen usul-

lere uyulmaması.
c) Adres değişikliğinde İdareye bilgi verilmemesi.
ç) Hizmetle ilgili İdarece belirlenen ücret tarifesine uyulmaması.
(9) Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir

ay içinde ödenir. Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden iti-
baren altmış gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.

(10) İdari para cezaları, 30/3/2005tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununca her yıl
yeniden değerlendirilerek Ocak ayı içerisinde İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.
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Disiplin işlemleri ve savunma hakkı
MADDE 37 – (1) Lisanslı mühendisin veya lisanslı mühendis adına imza yetkisini dev-

ralanın savunması alınmadan lisans sahibi mühendise bu Yönetmelikte belirtilen cezalar veri-
lemez. Lisanslı mühendisten, hakkında isnat edilen eylemle ilgili tebliğ tarihinden itibaren en
az yedi günlük süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunmasını yap-
mayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma isteminde, isnat edilen disiplin eylemi ayrıntılı olarak açıklanır. Savunması
istenenler avukatı aracılığı ile savunma yapabilir. Aleyhine olan delilleri irdeleyip yanıtlamak
ve lehine olan hususları ileri sürmek kapsamında soruşturma dosyası içeriği ve muhafaza altına
alınmış delillerden kendisi ile ilgili belgeleri inceleyebilir, ilgili bütün tutanak ve belge örnek-
lerini harçsız olarak alabilirler.

(3) İdarece, uyarma ve kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten
itibaren bir ay içinde, lisansın geçici ve sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve hallerin öğre-
nildiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin
cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller hakkında,
işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi
zamanaşımına uğrar.

(4) Disiplin cezaları kesin olup, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal
uygulanır. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

(5) Disiplin cezaları lisanslı mühendisin sicil dosyasına işlenir. Lisansın sürekli iptali
cezasından başka bir disiplin cezası ile tecziye edilen lisanslı mühendis uyarma ve kınama ce-
zalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra İdareye
başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Yasaklar
MADDE 38 – (1) İdareden ayrılanlar, son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro mü-

dürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar.
(2) Lisanslı mühendisler, lisans hakkını devredemez ve şube veya irtibat bürosu adı al-

tında birden fazla büro açamaz. Ancak, yetkili oldukları il dahilinde lisanslı büro kurulmamış
ilçelerde İdareye bildirimde bulunmak suretiyle şube veya irtibat bürosu açabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mekân, Personel ve Donanım

Büro mekânı
MADDE 39 – (1) Lisanslı büroların ve bu büroların şubelerinin, faaliyetlerini yürüte-

cekleri mekânlar; yönetim birimi, teknik çalışma birimi, bekleme salonu, arşiv, depo, tuvalet
ve lavabo bölümlerinden oluşan, çalışma şartlarına uygun, vatandaşların rahatça başvuruda bu-
lunabilecekleri sıhhî bir mekân özelliği taşıyacak şekilde düzenlenir.

(2) Lisanslı büro çalışma mekânlarında, bu Yönetmelikte izin verilen hizmetler ile ser-
best harita kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti kapsamındaki faaliyetler dışında iş ya-
pılamaz.

Bulundurulması zorunlu asgarî donanım
MADDE 40 – (1) Lisanslı büroların ve bu büroların şubelerinin, faaliyet ve hizmetlerini

aksatmadan yürütebilmeleri için, en az birer adet; elektronik takeometre, bilgisayar, yazıcı,
bunların ek donanımları, bu Yönetmelik kapsamında yapacakları işlere ilişkin meslek alanı ya-
zılım programları, teknik araç gereçleri ve telefon gibi asgarî büro donanımlarını bulundurma-
ları gerekir.

Bulundurulması zorunlu asgarî personel
MADDE 41 – (1) Lisanslı bürolar, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri

için, lisans sahibi dışında en az bir mühendis ve meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen
unvanlarında en az iki kişi çalıştırmakla yükümlüdür.
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(2) Lisanslı büro şubeleri için de bu maddenin birinci fıkra hükümleri geçerlidir.
(3) Lisanslı büro faaliyet ve hizmetleri, İdareye bildirilen lisanslı büro teknik personeli

tarafından yürütülür.
(4) Birinci fıkrada belirtilen çalıştırılması zorunlu olan personel sayısının artırılması

konusunda karar vermeye İdare yetkilidir.
Lisanslı bürolarda çalıştırılacak personelin niteliği
MADDE 42 – (1) Lisanslı bürolarda çalışacak personelin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
c) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
ç) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı
ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin
yazılı beyanı,

e) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğini vermesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan personel, lisanslı bürolarda çalıştırıla-

maz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İmza Yetkisinin Devri

İmza yetkisinin devri
MADDE 43 – (1) Lisanslı mühendis, görevinde bulunamayacağı durumları belgelemek

kaydıyla, imza yetkisini bir yıl içerisinde toplam otuz günü aşmamak şartıyla aynı büroda ça-
lışan ve meslek alanında en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli mühendise
devreder. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden mütesel-
silen sorumludur.

(2) 65 yaşını dolduran mühendislere yetki devri yapılamaz.
(3) İmza yetkisinin devri lisans sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Onayın bir sureti, li-

sanslı büro dosyasına konulur; diğerleri, kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bu belgede, yetkili
mühendisin adı, soyadı, unvanı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki
sınırları, yetkinin kullanılacağı yer ve zaman belirtilir.

(4) Lisanslı mühendisin, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, belgeler imza yetkisi
devredilen yetkili mühendis tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır.

(5) Lisans sahibi, gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir ve
keyfiyeti ilgiliye yazılı olarak bildirir. Bu yazının örneği, üçüncü fıkrada belirtilen yerlere gön-
derilir.

(6) İmza yetkisi devrinden önce, yetki verilecek mühendisin 18 inci madde uyarınca
yemin işlemleri tamamlanır ve ilgili yerlere gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Lisansın İptal Edilmesi

Lisansın iptal edilmesi
MADDE 44 – (1) Lisans;
a) Lisans sahibinin iptal isteği,
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b) Kanunda veya bu Yönetmelikte belirtilen lisans alabilme şartlarından birinin kaybe-
dilmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması,

c) 36 ncı madde kapsamında lisansın sürekli iptali cezası verilmesi,
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde geçerli ve kabul edilebilir özre dayanmak-

sızın lisans belgesinin teslim alınmaması, çalışmaya başlanılmaması veya fiilen görevinin ba-
şında bulunulmaması,

d) Lisans sahibinin ölümü,
e) Lisans sahibinin 65 yaşını doldurmuş olması,
hallerinde İdarece iptal edilir.
(2) Lisansı iptal edilenler, arşiv belgelerini kadastro müdürlüğüne devreder.
Lisansın geçici veya sürekli iptalinde hizmetlerin yürütülmesi
MADDE 45 – (1) Lisansın geçici veya sürekli iptali durumlarında, lisanslı büronun

yetki sahasındaki kadastro teknik hizmetleri, başka lisanslı büro bulunmaması durumunda ve
6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki durum haricinde yeni bir lisanslı büro kuruluncaya kadar
kadastro müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Ceza soruşturması veya kovuşturması nedeniyle tutukluluk kararı verilen lisanslı
mühendis hakkında da birinci fıkra uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yapılan işlerin izlenmesi ve yetkili birim
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki;
a) Lisanslı büro dosyalarının tutulması ve arşivlenmesi,
b) Hizmet katılım payı, lisans belge ücreti, tazminat ve idarî para cezalarının izlenmesi,
c) Büro faaliyetlerinin denetimi sonucu düzenlenen raporların değerlendirilerek gere-

ğinin tespiti, talimata bağlanması ve izlenmesi,
ç) Disiplin soruşturması sonuçlarının izlenmesi,
d) Eğitim programı ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi,
görevleri ile benzer iş ve işlemler Kadastro Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı

Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/4/2021tarihli ve7317 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mü-

hendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla mevcut lisanslı bürolar, daha önce verilen lisans belgeleri ile yeni lisans
belgesi verilinceye kadar bulundukları ilde yetkili olmak üzere faaliyetlerine devam ederler.
Lisans sahibi olan mühendislerin lisansları İdare tarafından yeni bir lisans belgesi verilerek ye-
nilenir.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 27/10/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün

bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN 

BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi

ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belir-
lenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; basit konaklama tesislerine ve plaj işletmelerine belge

verilmesine, plaj işletmelerinin uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esas-
larının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına
ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka-

nununun 5 inci ve geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Belge: Plaj işletmelerine düzenlenen plaj işletmesi turizm işletmesi belgesini ve Ka-

nunun geçici 11 inci maddesinde sayılan konaklama tesislerine düzenlenen basit konaklama
turizm işletmesi belgesini,

ç) Belge sahibi: Adına belge düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,
d) İl müdürlüğü: Tesisin bulunduğu ilin il kültür ve turizm müdürlüğünü,
e) İşletmeci: Plaj işletmesini veya basit konaklama tesisini kendi nam ve hesabına iş-

leten gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Turizmi Teşvik Kanununu,
g) Plaj işletmesi: Kıyılarda müstakil bir işletme olarak faaliyet gösteren ve personel

lojmanı da dâhil olmak üzere, konaklama içermeyen işletmeleri,
ğ) Tesis: Plaj işletmeleri ile Kanunun geçici 11 inci maddesinde belirtilen konaklama

tesislerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Belgelendirme İşlemleri ve Plaj İşletmelerinin Nitelikleri

Belgenin niteliği
MADDE 5 – (1) Belge, tesislerin bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını gös-

terir. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hak oluşturmaz.

(2) Tesiste; işletme bütünlüğünün sağlanması kaydıyla fiilen işletmecinin kullanımında
bulunan ve müşteriye hizmet sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır.

Belgede yer alacak bilgiler
MADDE 6 – (1) Belgede;
a) Tesisin adı,
b) Adresi,
c) Belge sahibinin adı veya unvanı,
ç) Şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı,
d) Belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası,
e) Kapasite,
bilgilerine yer verilir.
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(2) Basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde; “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZ-
Mİ TEŞVİK KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA TABİ-
DİR, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, 3621 SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞ-
TURMAZ.” ifadesine yer verilir.

(3) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde; “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZMİ
TEŞVİK KANUNUNUN 5 İNCİ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASINA TABİDİR, 3194
SAYILI İMAR KANUNU, 3621 SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞTURMAZ.”
ifadesine yer verilir.

Başvuru ve belge düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla il

müdürlüğüne yapılır. Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da
başvurular kabul edilebilir.

(2) Belge için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:
a) Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere

ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı EK-1’deki örneğe uygun düzenlenen başvuru
dilekçesi.

b) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi.
c) Basit konaklama tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile işyeri açma ve ça-

lışma ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum
yazısı.

ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tarihinin 28/7/2021 tarihinden sonra olması
ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı ta-
sarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge.

d) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi başvurularında, plajın işletmecinin kullanı-
mında olduğunu gösteren belge. 

(3) Eksik evrakla yapılan başvurular il müdürlüğü tarafından gerekçesi belirtilerek red-
dedilir. 

(4) Başvuru evrakı uygun görülen konaklama tesislerinin belgelendirilmesi aşağıdaki
esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen konaklama tesislerinin kapasitelerinin ye-
rinde tespiti yapılır. Oda ve yatak kapasitesinin hesabında her yatak odası iki yataklı kabul
edilir. Tesis mahallerinin adlandırılmasında 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen
mahaller esas alınır. 

b) Kapasite tespiti yapılan konaklama tesislerine yedinci fıkra uyarınca basit konaklama
turizm işletmesi belgesi düzenlenir. 

(5) 28/7/2021 tarihinden sonra alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren
plaj işletmelerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmeleri denetim programına alınır. 
b) Yapılacak denetimde türünün asgari niteliklerini sağladığı tespit edilen plaj işletme-

lerine yedinci fıkra kapsamında belge düzenlenir.
c) Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin başvuru sa-

hiplerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için otuz gün süre verilir. 
ç) Verilen süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerini giderdiği tespit edilen plaj

işletmelerine yedinci fıkra kapsamında belge düzenlenir. Eksikliklerini gidermediği tespit edi-
lenlere ilişkin talep reddedilir ve Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği işlem ya-
pılır.

(6) 28/7/2021 tarihinden önce aldıkları işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gös-
teren plaj işletmelerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmelerine belge düzenlenir ve
otuz gün içerisinde tesis türünün niteliklerinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetim yapı-
lır.

b) Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin belgeleri iptal
edilir ve Kanunun geçici 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.
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(7) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar kapsamında belge verilmesi uygun görülen te-
sislere Valilik onayı ile belge düzenlenir. Belge ücretleri Bakanlıkça belirlenir. Belge düzen-
lendikten sonra belgenin bir örneği Bakanlığa ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen
yetkili idareye gönderilir. Belgede değişiklik yapılması veya belgenin iptali durumunda da aynı
süreç işletilir.

(8) Belgeli tesislerin belgelerinin yeniden düzenlenmesi veya iptali durumunda eski/ip-
tal edilen belge il müdürlüğü tarafından teslim alınır.

Plaj işletmelerinin asgari nitelikleri
MADDE 8 – (1) Plaj işletmelerinde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) İdari ünite (açık olarak düzenlenebilir).
b) Müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı

tuvaletler.
c) Basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti.
ç) Personelde işlerine ve görevlerine uygun kıyafet.
d) Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi.
e) Müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şez-

long gibi malzemeler.
f) Güvenli yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla belirlenmesi.
g) İlkyardım malzemeleri.
ğ) Plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları.
h) Plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli olarak yapılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri
MADDE 9 – (1) Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir;

yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz. Konaklama
tesislerinin tanıtımında, yıldız simgesi veya bu simgeyi çağrıştıracak semboller kullanılamaz.

(2) Tesislerin uygulayacağı fiyat tarifeleri il müdürlüğü tarafından onaylanır.
Denetim ve uygulanacak yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Plaj işletmelerinin belgelendirilmesine esas olan niteliklerini koru-

ması ve bu işletmeler ile basit konaklama tesislerinin temizlik ve bakımlarının sürekli olarak
sağlanması, sağlık ve hijyen kurallarına uyulması zorunludur.

(2) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi
talep eden tesisler ile bu belgelere sahip olan tesislerin denetimleri, Kanunun 30 uncu madde-
sinin ikinci fıkrası kapsamında valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli per-
sonel bulunmaması durumunda valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla
gerçekleştirilir. Denetim sonucunda düzenlenecek raporlarda belirtilen öneriler valilik tarafın-
dan uygulanır.

(3) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli tesislerde ve basit konaklama turizm işletmesi
belgeli tesislerde yapılacak denetimler sonucunda tespit edilecek idari yaptırım uygulanmasını
gerektirecek hususlarla ilgili olarak, valilik tarafından Kanunun ve bu Yönetmeliğin ilgili mad-
deleri uygulanır.

Arşiv
MADDE 11 – (1) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli ve basit konaklama turizm iş-

letmesi belgeli tesislere ilişkin dosyalar il müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak fiziki veya di-
jital arşivlerde muhafaza edilir. 

Düzenleme yetkisi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uy-

gulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini
sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve
bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye
Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

25 Eylül 2021 – Sayı : 31609                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 25 Eylül 2021 – Sayı : 31609



Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Çe-
şitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması için başvurular, başvuru sahibi tarafından

TTSM’ye yapılır. Başvuru dosyasının dijital kopyası başvuruya eklenir. Üretim izni talebi varsa
başvuru dilekçesinde belirtilir. Başvuru sahibi tarafından resmi yazışmaların ve bildirimlerin
tebliğ edileceği adres ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi başvuru esnasında TTSM’ye
bildirilir. Başvuru dosyası, aşağıda belirtilen üç ana bölümden oluşur:

a) Başvuru dilekçesi ve formu.
b) Çeşide ait teknik bilgiler ve belgeler.
c) Ücret dekontu.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“b) Çeşidin üretim izni talebini içeren başvuru dosyasının dijital kopyası, elektronik

ortamda toplantı tarihlerinden en az bir hafta önce tescil veya STK komitesi üyelerine toplantı
davet yazısı ile birlikte TTSM tarafından gönderilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “dijital olarak elektronik ortamda” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvuru, kayıt başvuru dilekçesinde belirtilen üretim izni talebi ve 5 inci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen belgelerin dijital kopyası ile yapılır. Çeşide ait belgelerin asılları
ve dijital kopyaları tescil dosyasında bulunur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kuru-
luşlara,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dijital olarak elektronik ortamda” ibaresi eklenmiş-
tir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvuru, kayıt başvuru dilekçesinde belirtilen üretim izni talebi ve 5 inci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen üç ana bölümdeki belgelerin dijital kopyası ile yapılır. Çeşide ait
belgelerin asılları ve dijital kopyaları STK dosyasında bulunur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tescil başvurusu öncesinde, kurulu denemenin tescil denemesi olarak kabul edilip
edilmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla, başvuru sahibi tarafından TTSM’ye bir dilekçe ve
ekinde deneme yeri krokisi, dikim planı ve teknik soru anketinin dijital kopyası ile denemenin
kontrol edilmesi amacıyla başvuru yapılır. Resmi yazışmaların ve bildirimlerin tebliğ edileceği
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adres ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aynı dilekçede bildirilir. TTSM denemeyi kont-
rol etmek ve rapor hazırlamak üzere bir konu uzmanını görevlendirir. Görev sonrasında hazır-
lanan rapor olumlu ise çeşit sahibi denemeyi TTSM ile işbirliği içinde yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ku-
ruluşlara,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dijital olarak elektronik ortamda” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvuru, kayıt başvuru dilekçesinde belirtilen üretim izni talebi ve 5 inci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen belgelerin dijital kopyası ile yapılır. Çeşide ait belgelerin asılları
ve dijital kopyaları tescil dosyasında bulunur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dos-
yasının orijinali ve dört kopyası” ibaresi “dosyası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “asıl
dosya” ibaresi “başvuru dosyası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Başvuru alma
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, ıslak veya

elektronik imza ile imzalanarak doldurulan bilgi ve belgelerden oluşan eklerle, fiziki olarak
veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemine geçilmesi durumunda sistem üze-
rinden alınan başvuru belgeleri asılları ile eşdeğer kabul edilir. Başvuru sonrasında tespit edilen
eksiklikler ile elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, yurt dışı kuruluşlardan
alınması gereken asıl belgeler ile gerekli görülmesi halinde başvuru belgelerinin asılları veya
yetkili otoritelerce onaylanmış suretlerinin ıslak imzalıları başvuruda bulunan kuruluştan veya
başvuru sahibinden istenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirimler ve davet yazıları, Elektronik Belge
Yönetim Sistemi (EBYS) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan baş-

vurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2008 26755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/9/2008 26997
2- 17/12/2009 27435
3- 12/5/2012 28290
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta-
cılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Kurul
başkan ve üyeleri ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “anılan Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan” ibaresi eklenmiştir.

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

ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK

HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Ka-
zaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış,
(ç), (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş-
tir.

“ç) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
d) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,”
“ğ) Zorunlu Trafik Sigortası: 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında motorlu

kara taşıtlarının işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk
sigortasını,”

“j) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2007 26616

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/7/2013 28717

2- 19/1/2016 29598

3- 14/6/2018 30451

4- 18/4/2019 30749

5- 15/6/2019 30802

6- 10/8/2021 31564

25 Eylül 2021 – Sayı : 31609                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Aktarım tutarının tespiti ve takibi
MADDE 5/A – (1) Sigorta şirketleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak

aktarım tutarları, Merkez tarafından poliçe tanzim tarihi esas alınarak, yazılan primlerin tahak-
kuk ettiği ayı izleyen ayın yirminci gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigorta şirket-
lerinin erişimine açılır.

(2) Güvence Hesabı tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarı
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince katılım paylarının tahsil edildiği ilgili ayı izleyen ayın
yedinci gününe kadar Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir. Gü-
vence Hesabı tarafından beyan edilen aktarım tutarları Merkez tarafından eş zamanlı olarak
Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumunun uygun gö-
rüşü üzerine, zaruri hallerde Güvence Hesabına beyan için ek süre ve düzeltme hakkı verebi-
lir.

(3) İkinci fıkra kapsamındaki tutara ilişkin beyan Güvence Hesabını temsil ve ilzama
yetkili en az 2 kişi tarafından imzalanır. Güvence Hesabı, aktarım tutarına esas sigorta şirketleri
tarafından yazılan primlere ve Güvence Hesabının sigorta şirketlerinden tahsil ettiği katılım
paylarına ilişkin Güvence Hesabı nezdinde bulunan açıklayıcı bilgi ve belgeleri talep edilmesi
durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna iletir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan in-
celeme sonucu beyan edilen tutarın eksik olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutar,
ait olduğu aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek son ödeme tarihini takip eden günden itibaren
5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenecek tutar ile birlikte
Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.

(4) Yapılan aktarımların takibi için sigorta şirketleri, Güvence Hesabı, Merkez ve Sosyal
Güvenlik Kurumu birer asil ve birer yedek olmak üzere en az ikişer irtibat kişisi belirleyerek
iletişim bilgileri ile birlikte Merkeze bildirir. Söz konusu kişilerde değişiklik olması durumunda
belirlenen yeni kişilerin bilgileri değişikliği takip eden 5 iş günü içerisinde Merkeze bildirilir.
Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından belirlenen kişilerin, muhasebe ve finans bi-
rimlerinde halihazırda görevli olması, muhasebe ve finans alanlarında en az 5 yıllık deneyim
ve tecrübeye sahip olması zorunludur. Merkez tarafından, belirlenen kişilerin eş zamanlı ve
güvenli iletişim kurabileceği sistem oluşturulur.

(5) Sigorta şirketleri tarafından, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ilişkin
bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablolar üzerinden hesaplanan aktarım tutar-
ları Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir ve beyan edilen tutarların
hesaplanmasında esas alınan bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablo ve dip-
notları eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. Hesaplanan aktarım
tutarına bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablo dipnotlarında yer verilir. Birinci
fıkra kapsamında belirlenen aktarım tutarları ve bu fıkra kapsamında beyan edilen aktarım tu-
tarları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz konusu tutar, ait
olduğu yılın ilk aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek, ilk aktarım dönemine ait son ödeme tari-
hini takip eden günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
belirlenen tutar ile birlikte aynı yılın Temmuz ayının onuncu gününe kadar sigorta şirketi tara-
fından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Sigorta şirketi lehine fark olması durumunda ise
söz konusu tutar, bu Yönetmelik çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak müteakip
aktarımdan mahsup edilir.

(6) 5684 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Kurum tarafından
her yıl Haziran ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin gerçekleştirilen denetim sonucu kesin-
leşmiş mali tablolar ve bunlar üzerinden hesaplanan aktarım tutarlarının yer aldığı dipnotları,
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denetim raporunun Güvence Hesabına iletilmesini müteakip 2 iş günü içerisinde Güvence He-
sabı tarafından Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir ve eş zamanlı
olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. İkinci fıkra ve bu fıkra kapsamında beyan
edilen aktarım tutarları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz
konusu tutar, ait olduğu yılın ilk aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek, ilk aktarım dönemine
ait son ödeme tarihini takip eden günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca belirlenen tutar ile birlikte bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen beyan
işlemini izleyen ayın son gününe kadar,  Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kuru-
muna aktarılır. Güvence Hesabı lehine fark olması durumunda ise söz konusu tutar, bu Yönet-
melik çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak müteakip aktarımdan mahsup edilir.

(7) Bu madde kapsamında yapılan aktarım tutarlarının tespiti ve takibine dair iş ve iş-
lemler, Merkez tarafından sağlanan güvenli bilgi işlem altyapısı vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlere dair Merkez tarafından sağlanan
bilgi işlem servisi ile bu servisin kullanımına dair usul ve esaslar, Kurumun uygun görüşü üze-
rine Merkez tarafından yayımlanan kılavuzda düzenlenir.

(9) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarına esas verilerin Merkeze
süresinde ve noksansız bir şekilde bildirilmesinden sigorta şirketleri; Sosyal Güvenlik Kuru-
muna yapılacak aktarım tutarlarının süresi içinde beyan edilmesinden ve bu beyanın tutarlılı-
ğından Güvence Hesabı sorumludur. Aktarım tutarlarının süresinde ve noksansız bir şekilde
Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılmasından ise Merkez sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-

leme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile geçici

1 inci maddesinde yer alan “Kurumca” ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumunca” olarak, 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, geçici 3 üncü ve
geçici 4 üncü maddelerinde yer alan “Kurum” ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumu” olarak,
5 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü
maddeler ve EK 1’inde yer alan “Kuruma” ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumuna” olarak, 5 inci,
9 uncu, 10 uncu, geçici 2 nci, geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde yer alan “Müste-
şarlıkça” ibareleri “Kurumca” olarak, 5 inci, geçici 4 üncü maddeler ile EK 1’inde yer alan
“Müsteşarlık” ibareleri “Kurum” olarak, 6 ncı ve 9 uncu maddelerinde yer alan “Kurumdan”
ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumundan” olarak, EK 1’inde yer alan “kuruma” ibaresi “Sosyal
Güvenlik Kurumuna” olarak, eklerinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Ku-
rulunca” ibareleri “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/12/2011 28130
2- 2/5/2012 28280
3- 10/2/2013 28555
4- 31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; mevzuat ile verilen görevleri ye-

rine getirmek üzere sağlık bilim ve teknolojilerini geliştirmeye yönelik yürütülen faaliyetler
çerçevesinde verilecek ödüllerde uygulanacak usul ve esasları düzenlenmektir.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,
b) Başkanlık: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,
c) Ödül: Başkanlıkça sağlık bilim ve teknolojilerini geliştirmeye yönelik yürütülen faa-

liyetler çerçevesinde verilen ve bu Yönetmelikte belirtilen ödülleri,
ç) PYDDB: TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığını, 
d) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,
e) Yönetim Kurulu: TÜSEB Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü
MADDE 4 – (1) Yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine uluslararası dü-

zeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü
verilir.

(2) Bu ödüle aynı kişi tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilir ya da aynı kişi en
fazla üç kez aday gösterilebilir.

(3) Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:
a) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödü-

lü almış bilim insanları.
b) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insan-

ları.
c) Üniversite rektörlükleri.
ç) Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve ku-

ruluşları.
(4) Toplam ödül miktarı, 100.000,00 TL’dir. Bu ödül, her yıl en fazla iki kişiye verile-

bilir. Ödülün iki kişiye verilmesi halinde toplam ödül miktarı adaylar arasında eşit olarak pay-
laştırılır. Bu durumda ödül alanlar eşdeğer sayılır.
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TÜSEB Hizmet Ödülü

MADDE 5 – (1) Sağlık bilim ve teknolojilerinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş

hayattaki kişilere TÜSEB Hizmet Ödülü verilir.

(2) Bu ödüle; kişisel başvuru olanağı bulunmamakta olup, aynı kişi en fazla üç kez aday

gösterilebilir.

(3) Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödü-

lü almış bilim insanları.

b) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insan-

ları.

c) Üniversite rektörlükleri.

ç) Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve ku-

ruluşları.

(4) Bu ödül, her yıl bir kişiye verilir. Bu kişiye verilecek ödül miktarı 50.000,00 TL’dir.

TÜSEB Teşvik Ödülü

MADDE 6 – (1) Yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine gelecekte uluslar-

arası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün

verildiği yılın ilk gününde kırk yaşını geçmemiş bilim insanlarına TÜSEB Teşvik Ödülü veri-

lir.

(2) Bu ödüle aynı kişi tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilir ya da aynı kişi en

fazla üç kez aday gösterilebilir. 

(3) Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödü-

lü almış bilim insanları.

b) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insan-

ları.

c) Üniversite rektörlükleri.

ç) Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve ku-

ruluşları.

(4) Bu ödül, her yıl en fazla beş kişiye verilir. Bu kişilerin her birine verilecek ödül

miktarı, 30.000,00 TL’dir.

(5) Ödül alanlar eşdeğer sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Ödüller

Diğer ödüller

MADDE 7 – (1) Başkanlık tarafından yılı bütçesinde tefrik edilen ödeneği aşmamak

kaydıyla her yıl aşağıdaki ödüller verilebilir:

a) TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü.

b) TÜSEB Özel Ödülü.

c) TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü.

ç) TÜSEB Yarışma Ödülleri.
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TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü 

MADDE 8 – (1) Web of ScienceTM Core Collection veri tabanlarında doküman türü
Makale (Article)  olarak tanımlanmış ve Türkiye adresli kurumlardan yayımlanmış uluslararası
bilimsel araştırma makalesi sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilere TÜSEB Bilimsel
Eser Teşvik Ödülü verilebilir.

(2) Etki değeri en az on ve üzeri dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri ile baş-
vuru yapılabilir.

(3) Yayın başına verilecek toplam teşvik miktarı, dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak
kaydıyla 25.000,00 TL’yi geçmemek üzere teşvik kapsamına alınacak dergilerin minimum etki
değeri dikkate alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan teşvik miktarları yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Teş-
vik miktarının her bir yazar için 750,00 TL’den az olmaması gerekir.

(5) Duyurunun yapıldığı tarihten önceki yılın başından itibaren yayımlanmış makaleler
için başvuru yapılabilir.

TÜSEB Özel Ödülü

MADDE 9 – (1) Sağlık bilim ve teknolojileri alanında yenilikçi, yaygın etkisi olan,
katma değeri yüksek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaların sahibi
olan hayattaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına TÜSEB Özel Ödülü verilebilir. 

(2) Bu ödül, aynı kişiye en fazla bir kez verilir.
(3) Bu ödül, 100.000,00 TL ile plaket ve berat olarak verilir.
(4) Bu ödül, her yıl en fazla bir kişiye verilebilir.
(5) Bu ödül için başvuru alınmaz.
TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü

MADDE 10 – (1) Sağlık bilim ve teknolojileri alanında yenilikçi, yaygın etkisi olan,
katma değeri yüksek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak ürünlerin ve sü-
reçlerin değerlendirilerek ödüllendirilmesi amacıyla Türkiye merkezli sermaye şirketlerine
TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü verilebilir. 

(2) Bu ödül, aynı sermaye şirketine en fazla iki kez verilir.
(3) Bu ödül, plaket ve berat olarak verilir.
(4) Bu ödül için başvuru alınmaz.
TÜSEB Yarışma Ödülleri

MADDE 11 – (1) TÜSEB tarafından düzenlenen veya TÜSEB’in paydaş olduğu sağlık
bilim ve teknolojileri alanındaki yarışmalar neticesinde ilk üç sırayı alan yarışmacılara veya
takımlara TÜSEB Yarışma Ödülleri verilebilir. 

(2) Yarışmalar neticesinde her bir yarışmanın birincisine 60.000,00 TL’yi, ikincisine
40.000,00 TL’yi, üçüncüsüne 20.000,00 TL’yi aşmamak üzere Başkanlık tarafından belirlene-
cek miktarda ödül verilebilir.

(3) Yarışma kapsamında dereceye giren yarışmacı veya takım danışmanlarına (aynı görevi
ifa eden kişiler dâhil) sayısına bakılmaksızın yarışmacı veya takım başına toplam en fazla
2.000,00 TL ödeme yapılabilir. 

(4) TÜSEB tarafından düzenlenecek yarışmaların adları, katılım koşulları ve şartname-
leri Başkanlık tarafından; paydaş olunan yarışmaların adları, katılım koşulları ve şartnameleri
ise paydaş olunan kişi veya kurumlarla birlikte belirlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Duyuru ve başvuru şekli

MADDE 12 – (1) Ödüllere ilişkin duyurular, TÜSEB tarafından belirlenen tarihlerde

kurumsal internet sitesinde yayımlanır. 

(2) TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü ve TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü

hariç bu Yönetmelik kapsamında yer alan ödüllerden birine başvurmak için başvurulan kate-

goride daha önce ödül almamış olmak gerekir. 

(3) Aynı dönemde bu Yönetmelik kapsamında yer alan ödüllerden yalnızca birine baş-

vurulabilir.

(4) Başvurular elektronik ortamda alınır.

Ön inceleme

MADDE 13 – (1) Başvuruların ön incelemesi PYDDB tarafından yürütülür.

Danışma komiteleri

MADDE 14 – (1) Başkanlık tarafından her yıl TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü,

TÜSEB Özel Ödülü, TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü ile TÜSEB Yarışma Ödülleri

haricindeki diğer ödül türleri için ayrı ayrı en az beşer kişiden oluşan danışma komiteleri ku-

rulur.

(2) Bu komite üyeleri tercihen ödül sahipleri ve alanında uzmanlaşmış bilim insanla-

rından oluşur.

(3) Komite, Başkanlığın daveti üzerine üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır

ve toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

(4) Komite, bilimsel ön incelemeyi yaparak başvurunun değerlendirmeye uygun olup

olmadığını tespit eder. Değerlendirilmesi uygun bulunan başvurular için Başkanlığa hakem

önerisinde bulunur. Hakemler Başkanlık tarafından belirlenir.

Hakem değerlendirmesi

MADDE 15 – (1) Başkanlık, değerlendirilmesi uygun bulunan başvuru dosyalarını ha-

kemlere ulaştırır.

(2) Hakemler, dosyaların kendilerine ulaşmasından itibaren en fazla iki hafta içerisinde

Başkanlıkça belirlenen ve Başkanlığın internet sayfasında yayımlanan Hakemlerin Uyması

Gereken İlke ve Etik Kurallar çerçevesinde başvuruları değerlendirir.

(3) Hakemler, değerlendirme sonuçlarını gerekçeleriyle ilgili danışma komitesine su-

nulmak üzere Başkanlığa gönderir.

Ödül verileceklerin belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Başkanlık, danışma komitelerini toplantıya çağırarak hakem görüş-

lerini sunar.

(2) Danışma komiteleri; hakem görüşlerini değerlendirerek aday başvurularına ilişkin

tavsiye kararını Başkanlığa sunar. Tavsiye kararı Başkanlık tarafından Yönetim Kuruluna su-

nulur.

(3) TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü ve TÜSEB Yarışma Ödülleri hariç ödül veri-

lecek kişiler Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Hakemler ve komite üyelerine huzur hakkı ödemesi

MADDE 17 – (1) Hakemler ile danışma komiteleri üyelerine 19/11/2014 tarihli ve
6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü madde-
sinin beşinci fıkrası gereğince her yıl Başkan tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ile
birlikte 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol masrafı ve konaklama gi-
derleri ile birlikte gündelikleri ödenir.

Aday olamayacaklar

MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulu ve bilim kurullarının üyeleri ile TÜSEB’de görev
yapan çalışanlar ve değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanları, görevleri süresince ve
TÜSEB’deki görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe bu Yönetmelikte be-
lirtilen ödüller için aday olamaz ve gösterilemezler.

Ödülleri kazananların ilanı ve masrafların karşılanması

MADDE 19 – (1) TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödü-
lünü kazananlar, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açıklanır. Diğer ödül türlerini kaza-
nanlar ise ilgili ödül duyurusunda belirtilen esaslar çerçevesinde açıklanır.

(2) Ödüller, düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. TÜSEB Aziz Sancar Bilim
Ödülü, TÜSEB Hizmet Ödülü ve TÜSEB Teşvik Ödülünü kazanmış olanlar ile ödülü kazananın
beyan edeceği en fazla beş yakınının törenin yapıldığı şehre gidiş-dönüş ve konaklama mas-
rafları Başkanlık tarafından 6245 sayılı Kanuna göre karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Parasal sınırların artırılması

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen tutarlar, Başkanlık
tarafından her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uy-
gulanabilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gi-
dermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Başkanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 13/5/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-
kiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri
Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021 yılı içinde başvuruları alınmış ancak sonuçlanmamış
olan ödül türleri için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yü-
rütür.
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Rekabet Kurumundan:
REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, rekabet uzman yardımcılığı giriş sınavına ve

rekabet uzmanlığı yeterlik sınavına, uzmanlık kademelerine atanma ile meslek personelinin
yetiştirilmesine ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Rekabet Kurumu kadrolarına meslek personeli sıfa-

tıyla rekabet uzman yardımcısı, rekabet uzmanı ve rekabet başuzmanı olarak atanacaklar hak-
kında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması

Hakkında Kanunun 35 inci ve 36 ncı maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Rekabet Kurumu Başkanını,
b) Başkan yardımcısı: Rekabet Kurumu başkan yardımcısını,
c) Başuzman: Rekabet başuzmanını,
ç) Giriş sınavı: Rekabet uzman yardımcılığı yarışma sınavını,
d) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,
e) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Kurul: Rekabet Kurulunu,
g) Kurum: Rekabet Kurumunu,
ğ) Meslek personeli: Rekabet uzman yardımcısını, rekabet uzmanını ve rekabet başuz-

manını,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Uzman: Rekabet uzmanını,
i) Uzman yardımcısı: Rekabet uzman yardımcısını,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) Yönetici: Başkan yardımcısını, başhukuk müşavirini, daire başkanını ve daire başkan

yardımcısını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır. Uzman yardımcı-

lığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı ve öğrenim dalları itibarıyla oluşturulacak

sınav grupları Başkan tarafından belirlenir.
(3) Giriş sınavı, Başkan tarafından uygun görülen tarihlerde sınav komisyonu tarafından

yapılır veya yaptırılır.
(4) Giriş sınavı, sınav komisyonu kararı ile sınav gruplarına göre birlikte ya da ayrı ayrı

yapılabilir.
(5) Giriş sınavının sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından

yürütülür.
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Giriş sınavının duyurulması
MADDE 6 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, puan türlerine

göre KPSS taban puanları, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın
yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru usulü ve diğer hususlar sınav tarihinden
en az bir ay önce, Resmî Gazete’de, ilgili mevzuatına göre belirlenen platformda ve Kurumun
resmi internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Katılma şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fakülte veya

bölümler ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik
mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, matematik mü-
hendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik
ve bilgisayar, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,

c) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldur-
mamış olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, her sınav döne-
minde Başkanlıkça tespit edilerek sınav ilanında belirtilen puan türünde taban puanı almış ol-
mak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
şarttır.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar Kurum internet sayfasında yer

alan “Sınav Başvuru Formunu” eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Adaylar, KPSS sonuç
belgesinin internet çıktısını da bu forma ekler.

(2) Giriş sınavına başvuru; elektronik olarak yapılabileceği gibi şahsen ya da posta yolu
ile de yapılabilir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecik-
meler dikkate alınmaz.

(3) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sı-
navları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler, haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bu-
lunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durum ayrıca çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 9 – (1) Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak uzman yardımcısı

kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.
(2) Atama yapılacak kadro sayısının sınav grupları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi du-

rumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Aranılan nitelikleri taşı-
yan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başla-
mak üzere sıralama yapılır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday, komisyon tarafından tutanakla
belirlenir ve Kurum internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar
da giriş sınavına çağrılır.

(4) Sınavın yer, tarih ve saati Kurum internet sayfasında ilan edilmek suretiyle adaylara
duyurulur. Ayrıca, “Sınav Giriş Belgesi” sınava katılması uygun bulunan adayların başvuru
formunda beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilir veya ilanda belirtilen internet sayfasın-
dan erişilebilir.

Sınav komisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı, Kurul üyeleri ve/veya Kurum personeli arasından Baş-

kan tarafından belirlenecek beş kişilik komisyonca yapılır. Gerek görüldüğünde, öğretim üyeleri
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arasından belirlenecek üyeler de komisyonda görev alabilir. Ayrıca Başkan tarafından aynı
esaslara göre iki yedek üye belirlenir. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekim-
ser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve
imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci de-
receye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda
görev alamazlar.

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, klasik veya test usulünde Ku-

rum tarafından yapılabileceği gibi Başkanlık tarafından ÖSYM’ye veya bu konuda uzmanlaş-
mış diğer kuruluşlara da yaptırılabilir.

(2) Sınav konularının %40’ını genel kültür ve genel yetenek, %60’ını alan bilgisi oluş-
turur.

(3) Yazılı sınav konuları, uzmanlık alanları dikkate alınmak suretiyle aşağıda sayılan
konular arasından ve/veya adayların öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyinin tespitine yönelik
konulardan sınav komisyonu tarafından seçilerek belirlenir:

a) Genel kültür ve genel yetenek.
b) Alan bilgisi konuları:
1) İktisat.
2) Hukuk.
3) İşletme.
4) Bilişim.
5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca.
(4) Sınava girecek adayların ana ve alt dalların hangilerinden sorumlu tutulacakları sı-

nav duyurusunda açıklanır. Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, yazılı sınav so-
ruları sınav komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı
hazırlanır veya yükseköğretim kurumları öğretim üyelerine hazırlattırılan sorular arasından ko-
misyonca seçilir. Komisyonca seçilen sınav sorularını, puanlarını ve sınav süresini gösterir tu-
tanak sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kâğıtları, zarflar içerisine
konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(5) Yazılı sınav İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen
personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(6) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgisi
konularından yüz tam puan üzerinden ortalama en az yetmiş puan alması gerekir. Sınav grup-
larına göre alan bilgisi konularının ağırlıkları sınav komisyonunca belirlenir.

(7) Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlardan, en yüksek puandan başlanarak giriş sı-
navı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Yapılan sı-
ralama sonucunda en son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağ-
rılır.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, sınav tarihinden en az on

gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak, elektronik posta veya Kurumun
resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle çağrılırlar.

(2) Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
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(3) Adaylar, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bent-
lerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şart-
tır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Sınav komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı %60, sözlü sınavın ağırlığı

%40 olmak üzere, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde et-
tikleri puanların ağırlıklı ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve
nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı
yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda sınav ilanında belirtilen kontenjan
sayısına göre sınavı kazananlar belirlenir ve ilan edilir. Değerlendirme sonuçları sözlü sınava
katılan adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek
üzere yedek liste belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, bu listenin ilan tarihini iz-
leyen altı ay için geçerlidir.

(2) Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde yazılı olarak
itiraz edebilirler. İtirazlar beş işgünü içerisinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına
konulur. Kazanamayan adayların belgeleri ise İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında bir yıl
süre ile saklanır.

Atama işlemleri
MADDE 14 – (1) Sınavı kazananların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre

içinde atama işlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gereklidir.
Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri ibraz edenlerin atamaları Başkan tarafından yapılır.

a) Mezuniyet belgesi veya Kurumca onaylı sureti,
b) Adli sicil kaydına dair beyan,
c) Askerlik durumuna dair beyan,
ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
d) 4 adet fotoğraf.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rekabet Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilme ilkeleri
MADDE 15 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece

rekabet uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla temel
eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilirler. Bu süreç;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-
mesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve soruşturma teknikleri konularında gerekli bilgi
ve yeteneğin kazanılmasını,

c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,
ç) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini,
sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.
Adaylık eğitimi ve mesleki eğitim
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananların adaylık eğitimi hakkında

21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Aday Me-
murların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanında mesleğin gerektirdiği hukuk, iktisat
ve işletme bilgisinin geliştirilmesini, Kurum kültürü ve değerlerinin kazandırılmasını amaçla-
yan, içeriği ve süresi Başkanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur. Eğitim döneminin sonunda,
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esasları Başkanlıkça saptanan mesleki eğitim değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonucunda
yüz puan üzerinden verilecek notlar ilgililerin dosyalarına işlenmek üzere İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

Uygulamalı eğitim
MADDE 17 – (1) Uygulamalı eğitim dönemi, adaylık eğitimi ve mesleki eğitimlerini

tamamlayan uzman yardımcılarının, Kanunda yer alan mesleki süreçlerde görev alarak mesleki
uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj
ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artır-
malarını kapsar.

(2) Uygulamalı eğitim çalışmaları, ilgili daire başkanının sorumluluğu altında yürütülür.
Uzman yardımcısının bu dönem içerisinde birden fazla sektörde yoğunlaşması, bağlı bulunduğu
daire başkanınca sağlanır.

(3) Her takvim yılı sonunda, uzman yardımcısının en uzun süreli görev yaptığı dairenin
daire başkanı tarafından, Başkanlıkça belirlenecek uzman yardımcısı değerlendirme formu dol-
durularak yüz tam puan üzerinden not verilir.

(4) Uzman yardımcısına, birleşme-devralma, muafiyet, önaraştırma, soruşturma, sektör
araştırması ve menfi tespit dosyalarında birlikte çalıştığı en az bir dönem kıdemli olmak kay-
dıyla en kıdemli uzman meslek personeli, denetim ve uygulama daireleri dışındaki dairelerde
çalışan uzman yardımcısına ise bağlı bulundukları daire başkan yardımcısı tarafından 100 tam
puan üzerinden not verilerek Başkanlıkça belirlenecek uzman yardımcısı uygulamalı eğitim
değerlendirme formu raporu ile birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

Uygulamalı eğitim döneminin değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı uygulamalı eğitim değerlendirme formundaki not-

lar ile daire başkanları tarafından düzenlenen uzman yardımcısı değerlendirme formundaki
notların ortalaması ayrı ayrı alınmak suretiyle oluşan her iki notun aritmetik ortalaması uzman
yardımcısının uygulamalı eğitim dönemine ilişkin notunu oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlık Kademeleri

Uzmanlık için aranan şartlar
MADDE 19 – (1) Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca uzman olarak atanabilmek için

uzman yardımcısının;
a) Aylıksız izin, toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden ayrı

kalınan süreler hesaba katılmaksızın uzman yardımcısı olarak üç yıl fiilen çalışmış olması,
b) Kurumun çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
c) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi sonrasında girecekleri yeterlik sınavında başarılı

olması,
ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içinde alınmış bulunan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde
puana veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olması,

şarttır.
Tez değerlendirme komisyonu
MADDE 20 – (1) Tez değerlendirme komisyonu, Başkan tarafından görevlendirilen

bir başkan yardımcısının başkanlığında, ilgili uzman yardımcısının görevli olduğu dairenin
başkanı ile diğer üç üyesi Başkan tarafından Kurum personeli arasından belirlenmek üzere top-
lam beş üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde, öğretim üyeleri arasından belirlenecek üyeler de
komisyonda görev alabilir. Ayrıca Başkan tarafından üç yedek üye belirlenir. Komisyon karar-
ları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, ge-
rekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri
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boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımla-
rının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(2) Tez değerlendirme komisyonunun çalışmalarına mazereti nedeniyle katılamayacak
asil üyelerin yerine, tespit sırasına göre, yedek üyelerden görevlendirme yapılır.

(3) Tez değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetleri Kurumun İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Uzmanlık tez konusunun belirlenmesi
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları; hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden

ayrı kalınan toplam üç ayı aşan süreler ile aylıksız izin süreleri hesaba katılmaksızın uzman
yardımcısı olarak iki yıl fiili hizmetlerini tamamladıkları tarihten itibaren bir ay içinde tez ko-
nusunu belirler. Bu durumdaki uzman yardımcılarının listesi ayrıca İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığı tarafından ilgili daire başkanlıklarına bildirilir. Uzman yardımcısının bağlı olduğu
daire başkanı, tez konusu, tez danışmanı ve planından oluşan tez tekliflerini iki iş günü içinde,
tez değerlendirme komisyonuna iletilmek üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir.
Tez değerlendirme komisyonu tez tekliflerini yedi iş günü içinde değerlendirerek Başkanın
onayına sunar.

(2) Uzman yardımcısı, tez danışmanını kurum içinden veya dışından belirleyebilir. Tez
danışmanının meslek personeli arasından belirlenmesi halinde meslekte yedi yılını tamamlamış
olma şartı aranır. Kurum dışından belirlenecek tez danışmanının hazırlanacak tez konusu ile
ilgili bilim dalında öğrenim görmüş veya uzmanlaşmış olması esastır. Tez danışmanı her dö-
nemden ancak bir uzman yardımcısına danışmanlık yapabilir. Tez danışmanının kurum dışından
belirlenmesi halinde bu görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı tez tekliflerine eklenir. Zorunlu
hallerde uzman yardımcısının talebi, tez değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Baş-
kanın onayı ile tez danışmanı değiştirilebilir. Tez değerlendirme komisyon üyeleri tez danışmanı
olarak görev alamazlar.

(3) Başkanın vereceği onaydan sonra tez konusu, planı ve tez danışmanı belirlenmiş
olur. Komisyon, tez değerlendirme kriterlerini tez konularının belirlenmesini müteakip üç iş
günü içerisinde ilgili uzman yardımcılarına bildirir. Tez konusunun belirlenmesinden itibaren
uzman yardımcısına bir yıllık tez hazırlama süresi verilir.

(4) Bildirilen tez tekliflerinin tez değerlendirme komisyonunca uygun bulunmaması
halinde, uygun bulunmama gerekçeleri ilgili uzman yardımcısına iki iş günü içerisinde bildirilir.
Uzman yardımcısının gerekçeleri dikkate almak suretiyle hazırladığı yeni tez teklifi, birinci
fıkraya uygun şekilde tekrar tez değerlendirme komisyonuna sunulur. Tez teklifinin ikinci kez
uygun bulunmaması halinde tez konusu, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanının
görüşü alınmak suretiyle tez değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Tez teklifinin
kabul edilmemesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(5) Tez konusu, belirlendikten sonra üç ay içinde uzman yardımcısının talebi, tez de-
ğerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere
değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(6) Uzman yardımcısının, belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez teklifini
bildirmemesi halinde tez konusu, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanının gö-
rüşü alınmak suretiyle tez değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Kurumun görev alanıyla ilgili olması gereken tez konusunun seçi-

minde, konunun Rekabet Kurumunda veya başka bir kurum ve kuruluşta daha önce uzmanlık,
yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından benzer tarzda
incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe olarak hazırlayacağı uz-
manlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, Başkanlık tarafından uygun görü-
len tez hazırlama yönergesi usullerine uyulması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması ge-
rekir.
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Tezin teslimi
MADDE 23 – (1) Tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırlanan tez, ilgili

daire başkanlığı aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Tez danışmanı,
tezin teslimini izleyen on beş gün içinde rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini ve uzman
yardımcısının çalışmalarını rapor halinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sunar.

(2) Süresi içinde tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına Komisyonun uygun gö-
rüşü ve Başkanın oluru ile altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

(3) Verilen ilave süre içinde tezini teslim etmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kay-
bederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Tezin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Teslim edilen tezler ve tez danışmanlarının değerlendirme raporları

İnsan Kaynakları Dairesi tarafından tez değerlendirme komisyonunun asıl ve yedek üyelerine
üç işgünü içinde gönderilir.

(2) Tez değerlendirme komisyonu, belirleyeceği ve önceden duyuracağı değerlendirme
kriterlerine göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler ve bu sürenin bitiminden iti-
baren, bir ay içinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Bu durum tez savunması
tarihinden en az on gün önce uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Tezini teslim ettiği
halde, Başkan tarafından geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş
olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması
MADDE 25 – (1) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve

tez değerlendirme komisyonunun tez ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez değerlendirme ko-
misyonu gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Tez değerlendirme komisyonu üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından
teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen
notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez başarılı kabul edilir. Tez değerlendirme
komisyonu her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma ne-
denlerini içeren bir değerlendirme raporunu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sunar.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı
başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin başarısız bulunması
MADDE 26 – (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.

Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez değerlendirme ko-
misyonu raporunu dikkate almak suretiyle, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içeri-
sinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

(2) Uzman yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini iste-
yerek kullanması halinde, kendisine altı aylık bir süre tanınır.

(3) İkinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını
kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezleri başarılı bulunan uzman yardımcıları, toplamı üç

ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izin süreleri hariç, en az üç yıl çalışmış olmak
kaydıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı
olarak altı ay içerisinde yapılır.

(2) Yazılı sınava ilişkin hususlar şunlardır:
a) Sınav tarihi Başkanlık tarafından belirlenerek sınavdan en az bir ay önce duyurulur.
b) Sınav komisyonu, Başkan tarafından 20 nci maddede belirtilen esaslara göre oluş-

turulur.
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c) Uzman yardımcısının görev ve yetki alanına ilişkin mevzuat ile mesleğin gerektirdiği
bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadığının ölçülmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı aşağıda
yer alan konulardan oluşur:

1) Rekabet hukukunun temel kavramları, 4054 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.
2) Rekabet Kurulu ve ilgili yargı kararları.
3) Rekabet hukuku alanındaki uluslararası uygulamalar ve gelişmeler.
4) Yalnızca bilişim grubu uzman yardımcıları bakımından geçerli olmak üzere; adli bi-

lişim, yazılım ve bilişim sistemleri.
ç) Uzman yardımcısı gruplarına göre konuların ağırlığı yeterlik sınav komisyonu tara-

fından belirlenir.
d) Bilişim grubu uzman yardımcılarının Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı dışında

diğer dairelerde görevlendirilmesi durumunda, tabi olacakları sınav konuları son bir yıl içeri-
sinde çalıştıkları daireye göre belirlenir.

e) Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alan uzman yardımcıları başarılı sayılır.
f) Komisyon tarafından tezi başarılı bulunduğu halde yazılı sınavda başarısız olan veya

sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti sebebiyle sınav hakkını kullanmayanlara,
bir yıl içinde kullanılmak üzere ikinci kez yazılı sınav hakkı verilir.

g) Tebliğ edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incele-
nerek karara bağlanır ve uzman yardımcısına bildirilir. İtirazlar hakkında verilen kararlar ke-
sindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) Sözlü sınava ilişkin hususlar şunlardır:
a) Başkan tarafından 20 nci maddede belirtilen esaslara göre oluşturulan komisyon ta-

rafından gerçekleştirilir.
b) Sözlü sınavda, adaya mesleki teknik bilgisi ve yeterliliğine ilişkin sorular yanında

güncel rekabet sorunlarına ilişkin yorumları öncelikle sorulur.
c) Adayın uzman yardımcılığı döneminde varsa Rekabet Dergisinde yayımlanan ma-

kale, kitap ve makale kritikleri sözlü sınav notunda dikkate alınır.
ç) Sözlü sınavda, uygulamalı eğitim döneminde alınmış olunan notlar dikkate alınarak,

adayın eksikliklerini giderip gidermediğini belirlemeye yönelik sorular sorulur.
d) Sözlü sınavda, adayın uygulamalı eğitim döneminde varsa almış olduğu düşük not-

lara neden konulardaki gelişimi dikkate alınarak komisyon üyelerinin her birinin yüz tam puan
üzerinden verdiği notların aritmetik ortalaması alınarak sonuç belirlenir.

e) Yeterlik sözlü sınavından en az 70 puan alan uzman yardımcıları başarılı sayılır.
(4) Sınav sonucu, yazılı sınav sonucunun %50’si ve sözlü sınav sonucunun %50’si alı-

narak belirlenir. Yeterlik sınavı sonucunda en az yetmiş puan alan uzman yardımcıları başarılı
sayılır. Yeterlik sınav hakkını kullanmayan, başarı gösteremeyenler veya yeterlik sınavı sonu-
cunun açıklandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yabancı dil şartını yerine getiremeyenler
uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara ata-
nırlar.

Uzmanlığa atananların başarı sıralaması
MADDE 28 – (1) 19 uncu maddede belirtilen şartları yerine getiren uzman yardımcıları

uzman olarak atanırlar.
(2) Başarı sıralaması;
a) Tez değerlendirme puanının %40’ı,
b) Yeterlik sınav puanının %60’ı,
alınarak belirlenir.
(3) Başarı notu aynı olanlarda başarı sıralamasını belirlemek için öncelikle yeterlik

sınav puanına, yine eşitlik bozulmaması durumunda tez değerlendirme puanı dikkate alınır.
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Başuzmanlığa atanma
MADDE 29 – (1) Meslek personeli, uzmanlık döneminde, en az yedi yıl rekabet uzmanı

olarak görev yapmış, YDS’den asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan ve uzmanlık dö-
nemindeki performansı yöneticileri tarafından başarılı olarak değerlendirilen uzmanlar, hazır-
layacakları başuzmanlık eserinin değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmesi ve eser
savunmasında başarılı olmaları ve SSCI, SCI, SCI-Expanded, AHCI veya SCOPUS kapsamın-
daki dergilerde veya Rekabet Dergisinde makale yayımlamaları kaydıyla başuzman olarak ata-
nabilirler.

(2) Başuzmanlık değerlendirme komisyonu, 10 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara
göre oluşturulur. Başuzman adayının çalıştığı dairenin başkanı komisyon üyeleri arasında yer
alır.

Diğer görevlerde geçen sürelerin değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Uzman unvanı taşıyan meslek personelinden Kurum içinde idari bir

göreve atananların bu görevde geçirdikleri süre uzmanlık ya da başuzmanlıkta geçirilmiş sa-
yılır.

(2) Uzman unvanı taşıyan meslek personelinden Kurum içinde daha üst bir göreve (ku-
rul üyesi ve yönetici kadrolarına) atananların, bu görevde geçirdikleri süre başuzman olmak
için gereken süreye dâhil edilir. Bu konumda olanlardan en az iki yılını atandıkları görevde ta-
mamlayanlar, bu görevlerinin son bulması halinde başuzman olarak atanabilirler.

Başuzmanlığa atanmada sürelerin hesaplanması
MADDE 31 – (1) 29 uncu maddede belirtilen sürelerin hesabında, aylıksız izinler ve

toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz. Ancak askerlikte geçen süreler
ile diğer kamu kurumlarında ya da Türkiye’nin üyesi bulunduğu uluslararası örgütlerde başuz-
manlığa atanma bakımından toplamda bir yılı aşmayan geçici görevlendirmeler, bu unvana
ilişkin görev süresine dâhil edilir.

Diğer hususlar
MADDE 32 – (1) Başuzmanlık eserinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Baş-

kanlık kararıyla belirlenir. Sınav, tez ve eser değerlendirme süreçlerini geçseler dahi YDS’den
veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yeterli düzeyde
dil puanı alamayanların ataması söz konusu belge ibraz edilinceye kadar yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden atanma
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman, başuzman unvanını ka-

zandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden kurumdaki görevlerine atan-
mak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı çerçevesinde Başkan onayı ile yeniden
atanabilirler. Kurumdan ayrılıp yeniden atananların Kurum dışında geçirdikleri süre uzmanlık
kıdemlerinde dikkate alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Re-

kabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:
TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret
Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “En az 3 yıldır borsa üyesi olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “yahut en az iki yıl
süreyle borsa simsarlığı yapmış olmak veya en az üç yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında
mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle tevsik etmek” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “En az bir yıldır borsa üyesi olmak”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya en az bir yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında
mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle tevsik etmek” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür. 

—— • ——
TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin
Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine birinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, aynı
maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” ibaresi “birinci ve ikinci fık-
ralarında” olarak değiştirilmiştir. 

“(2) Rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda
teslim edilenler de dâhil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin
toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan
üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dağıtıcı
lisansı” ibaresi “lisans” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Ocak” ibaresi “Mayıs” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/12/2013 28843
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“(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin bu Tebliğ kap-
samında ilgili yükümlülük döneminde;

a) Biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,
b) Asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olması,
zorunludur.” 
MADDE 3 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesi 1/1/2023 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2017 30098
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/12/2018 30631
2- 29/3/2019 30729
3- 31/12/2020 31351
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 8810 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8788 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8751 

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

 
 8753 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8754 

—— • —— 
Erdemli 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8784 
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8916 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8918 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8919 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8920 
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Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8783 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    8858/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8864/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞIT KİRALANACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Malzeme Ofisi Müdürlüğü ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları yer alan 

toplam 22 adet en az 2020 model maksimum 50.000 km aracın şoför ve akaryakıt hariç 
01.01.2021-31.12.2023 tarihleri arasında 24 ay süreli olarak DMO Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığınca hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz tip Müteferrik Kapsamda İç 
Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi ile ihale ek şartları 
hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli 
ilgili firmaya iade edilecektir. 

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 ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 01.10.2021 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
İHALE KAYIT NUMARASI: 2021/ 583720  
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
-Halk Bakası Kamu Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11  

MALZEME LİSTESİ 
DOSYA 

NO 
MÜŞTERİ DAİRE KİRALANACAK ARAÇ TANIMI MİKTAR 

108758 
DEVLET MALZEME 

OFİSİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

En az 2020 Model Maksimum 50.000 Km 1.6 
Dizel Otomatik Binek Araç (Siyah, metalik gri, 
beyaz veya kül grisi) 

17 

En az 2020 Model Maksimum 50.000Km 1.6 
Dizel Manuel Binek Araç (Siyah, metalik gri, 
beyaz veya kül grisi) 

  5 

  TOPLAM 22 
    8943/1-1 
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TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Belediyemize ait, şartnamesinde sıra numarası, adresi ve niteliği belirtilen 20 

adet muhtelif taşınmazın tamamının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir. 
2- İŞİN SÜRESİ: 
İşin süresi, İdare tarafından kiracıya yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) 

yıldır. 
3- MUHAMMEN BEDEL: 
İhale konusu işin muhammen bedeli aylık 274.250,00-TL + KDV olmak üzere, 10 yıllık 

toplam muhammen bedeli 32.910.000,00-TL + KDV’dir. 
4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince 

kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır. 
5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00-TL karşılığında 

Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. 
6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 
Yukarıda belirtilen işe ait geçici teminat tutarı 10 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 

987.300,00.-TL’dir. Geçici teminat miktarı Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi 
nezdindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait IBAN NO: TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 
nolu hesaba nakden yatırılabileceği gibi limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz 
İhale İşleri Şube Müdürlüğüne verilebilecektir. 

7- İHALENİN YERİ, SAATİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 6 Ekim Çarşamba günü saat 15.30 ’da Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümeni ‘nce) yapılacaktır. 
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne en geç 6 Ekim Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-

Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
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ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 
tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e)  Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur 
    8950/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Oğuzeli İlçesi, Körkün Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu 

alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen 
taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat 

539 1   2.415,03 m² 
Konut  

(E:0.50 Hmax:6.50) 
600,00 TL   1.449.018,00-TL 43.470,54 TL 

539 2   2.538,29 m² 
Konut  

(E:0.50 Hmax:6.50) 
650,00 TL   1.649.888,50-TL 49.496,65 TL 

560 1 27.832,78 m² 
Konut  

(E:0.50 Hmax:6.50) 
550,00 TL 15.308.029,00-TL 459.240,87 TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 06.10.2021 Çarşamba günü saat 15:00’de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 06.10.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
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- A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

     8951/1-1 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İHALENİN KONUSU: 

Tapunun Oğuzeli İlçesi, Körkün Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu 

alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen 

taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel 
Geçici 

Teminat 

485 1 3.208,97 m² 
Konut  

(A-2 E:0.50) 
650,00 TL   2.085.830,50-TL   65.574,91 TL 

485 2 2.015,99 m² 
Konut  

(A-2 E:0.50) 
600,00 TL   1.209.594,00-TL   36.287,82 TL 

553 1 22.810,91 m² 
Konut  

(E:0.50 Hmax:6.50) 
550,00 TL 12.546.000,50-TL 376.380,01 TL 

554 1 3.205,47 m² 
Ticaret  

(E:1.00 Hmax:6.50) 
600,00 TL   1.923.282,00-TL   57.698,46 TL 
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2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 13.10.2021 Çarşamba günü saat 15:00’de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 13.10.2021 Çarşamba günü saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    8969/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ EK FİNANSMANI 
(TKMP EF) 

Kapsamında Yapılacak 
TKMP-EF Kadastro Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Çalışmalarının 

Değerlendirmesi ve Eğitim Toplantıları Organizasyonu İhalesi 
IBRD Kredi No: 8541-TR 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Tapu ve 
Kadastro Modernizasyon (TKMP EF) Projesi Ek Finansmanı için bir ikraz sağlamış olup bu ikrazın 
bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği TKMP-EF Kadastro 
Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Eğitim 
Toplantıları Organizasyonu sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını 
öngörmektedir. 

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı 
İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 

Bu doğrultuda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır.) 
İstekli Firmaları Proje kapsamında 15 Kasım - 7 Aralık 2021 tarihleri arasında 6 grup olarak Antalya 
İli Belek, Lara ve Kundu Bölgesi sınırları içerisinde yapılması planlanan “TKMP-EF Kadastro 
Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Eğitim 
Toplantıları” organizasyonu için satın alınacak hizmetleri (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, 
konaklama ve diğer hizmetler) kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini 
sunmak üzere davet etmektedir. 

15 Kasım - 7 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya İli Belek, Lara ve Kundu Bölgesi 
sınırları içerisinde yapılması planlanan; 

“TKMP-EF Kadastro Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Çalışmalarının 
Değerlendirilmesi ve Eğitim Toplantıları” Organizasyonu 

İlgilenen teklif sahipleri ihale dokümanını 770 TL (YediyüzyetmişTürkLirası) bedelin Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar 
Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası 
hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif 
sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını 
görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 413 20 49 
Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 20 Ekim 2021 tarihinden itibaren 60 takvim günü süreyle 

geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az %2’si oranındaki bir geçici 
teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 20 Ekim 2021 Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar teslim 
edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak) 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aşağıdaki adresteki toplantı salonunda saat 10:15 de açılacaktır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
    8994/1-1 
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E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: E.H. Yükleyici yedekleri temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/570384 

Dosya no : 2124082 

1- İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

     Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2- İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : E.H. Yükleyici yedekleri temini:32 kalem 

b) Teslim yeri : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 240 takvim günüdür. 

3- İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  

     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 19.10.2021 Salı günü saat: 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla grup çalışan malzemeler için toplamda en düşük, diğer 

malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 70,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 19.10.2021 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8799/1-1 
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GLİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF DEMİR ÇELİK VE PİRİNÇ ÜRÜNLERİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/556722 
1) İdarenin; 
a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
c) Telefon ve Faks : Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 
d) Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2) İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 28 Kalem Demir Çelik Ve Pirinç Ürünleri 
b) Teslim Edileceği Yer : GLİ Müdürlüğü Tunçbilek/KÜTAHYA ambarı 
c) Teslim Tarihi : Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile istekliler tek 

parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir. 
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve 
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 
yapılabilecektir. 

3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 
Yenimahalle/Ankara 

     (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu) 
4) İhale Tarih ve Saati : 21/10/2021 14:30 
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 
karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek 
suretiyle bulunan 19/03/2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 
120 takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
üyeliği zorunludur. 

11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, 
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faksa ya da 
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

    8845/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 - Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği, 

Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih, 271 kararı 
gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 06.10.2021 Çarşamba günü, 
saat 12:30’da (sıra numarasına göre) Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır. 

Madde 2 - Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır. 
EDREMİT İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER 

S. 

No 
Mahallesi Niteliği 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Yüz 

Ölçümü 

m² 

İmar Durumu 
Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

(%3) 

Dosya 

Bedeli 

1 
Yolören 

Mahallesi 

Tarla ve 

Zeytinlik 
- 1732 

21.209,06 

m² 

1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni 

Planında tarım 

alanında 

kalmaktadır. 

11.877.073,60 

TL 

356.312,21 

TL 

500,00. 

TL 

2 
Zeytinli 

Mahallesi 
Zeytinlik 1643 1 

19.654,06 

m² 

1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni 

Planında tarım 

alanında 

kalmaktadır. 

12.342.749,68 

TL 

370.282,49 

TL 

500,00. 

TL 

Madde 3 - İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır. 

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 
bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak 
yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, 

Ayrıca Gerçek kişilerde; 
a) e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği, 
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek, 
c) Nüfus cüzdan fotokopisi, 
d) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu, 
f) İhale dokumanın satın alındığına dair belge, 
g) Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, kira, ÇTV vb.) Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar, 
h) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile 
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri, 

i) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır. 
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Madde 5 - Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. 
maddesinin 4. Bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istinası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır. 

Madde 6 - İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 
2886 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya süresiz 
banka teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. 

Madde 7 - Satışı yapılacak olan taşınmazların bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir. 
Madde 8 - İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 

görülebilir, ayrıca 500,00.TL karşılığı dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak 
isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır. 

Madde 9 - İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan 
biçimde hazırladıkları dosyayı ihale günü saat 10.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri 
Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat 
ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır. 

Madde 10 - Karar pulu, Tellaliye, Tapu ücreti ve diğer giderlerin tümü alıcıya aittir. 
Madde 11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi 

yapmama kararına itiraz edilemez. 
İlan olunur. 8820/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZBAN HATTININ ELEKTRİFİKASYON 

SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/575739 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A 
35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 49 31 - 0232 463 16 22 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İZBAN Hattının 

Elektrifikasyon Sistemleri Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 05.10.2021 Tarihi Salı Günü Saat 14:00’a kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
    8844/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

DEF Test ve Deney Laboratuvarı Ticaret Limited Şirketi’nin Kernek Mahallesi Erenler 

Sokak No: 24/A Battalgazi/ Malatya adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.01.2021 tarih ve 590/10 

kararı ile verilen 717 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren 

sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 14.09.2021 tarihli ve 597/11 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 20.09.2021 tarihli ve 1784396 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    8879/1-1 

—— • —— 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

22.09.2021 tarihli ve 31606 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik personel ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İlgili Birim Adet Derece Unvan Açıklama 

Teknoloji Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü  

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

1 1 Profesör

Doçentliğini Malzeme ve Metalurji 

Mühendisliği alanında almış olmak, 

Kompozit Malzemeler ve Metal Kaplama 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Teknoloji Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü  

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

1 1 Doçent 

Doçentliğini Malzeme ve Metalurji 

Mühendisliği alanında almış olmak, Hafif 

Alaşımlar, Katmanlı Üretim, Toz 

Metalurjisi, konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

    8901/1-1 

—— • —— 
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

20.09.2021 tarihli ve 31604 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz Akademik personel alım ilanının 4. sıradaki akademik unvana ilişkin ilanımız iptal 

edilmiştir. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel 

Eğitim 
Sınıf Eğitimi Prof. Dr. 1 1 

Yakınçağ Tarihi alanında doçent 

unvanı almış olmak. Eğitim Tarihi 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İlan olunur. 

    8923/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8979/1-1 
  



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2021 – Sayı : 31609 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8980/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8980/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8980/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8980/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8981/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8981/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8982/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8983/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8984/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8985/1-1 
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Çankırı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çankırı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Teknisyen T.H 9 1 

* Anadolu Teknik, Anadolu 

Meslek, Teknik Lise ve 

Endüstri Meslek Liselerinin 

Bilgisayar (Donanım) veya 

Bilişim Teknolojileri, 

bölümlerinden mezun 

olmak, 

* En az D sınıfı sürücü 

belgesine sahibi olmak. 

Erkek/Kadın P94 

En az 

70 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur, kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

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

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına 
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

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

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(www.cankiri.bel.tr) temin edilebilecektir. 

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

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

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

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

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

çıktısı, 

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

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

h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

ı) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

• Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 01/11/2021 - 03/11/2021 

tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını yapabileceklerdir. 

• Elektronik ortamda, Belediyemiz insankaynaklari@cankiri.bel.tr internet adresine 

gönderilebilecektir. 

• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 

Merkez/ Çankırı adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru sürecini 

tamamlayacaklardır. 

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

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

• Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 

edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

• Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

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

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

kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

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

çağrılacaktır. 

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 

zamanını 08/11/2021 Pazartesi günü Belediyemiz www.cankiri.bel.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2021 – Sayı : 31609 

 

d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin 
bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş 
belgelerine 08.11.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.cankiri.bel.tr) resmi 
internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan 
adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. 
Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

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

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 15/11/2021 tarihinden itibaren 

başlamak üzere Çankırı Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav 
aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Sınavda değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 8865/1-1 



25 Eylül 2021 – Sayı : 31609 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kuzuoğlu Vakfı 

VAKFEDENLER: Hasan Kuzuoğlu, Burcu Kuzuoğlu, Aysel Kuzuoğlu, Şerafettin 

Kuzuoğlu, Huriye Elif Süleymanağaoğlu, Ali Kuzuoğlu 

VAKFIN İKAMETGÂHI: RİZE 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Pazar (Rize) 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2021 tarihinde kesinleşen, 

22/06/2021 tarihli ve E: 2021/26 K: 2021/487 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Her türde ve her lisanda ilmi, tarihi, dini ve edebi eser basmak, 

neşretmek, karşılıklı ve karşılıksız dağıtmak ve bu nev’i neşriyata, neşriyat yapan gerçek ve tüzel 

kişilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 (Yüz Bin) Türk Lirası 

YÖNETİM KURULU: Hasan Kuzuoğlu, Burcu Kuzuoğlu, Aysel Kuzuoğlu, Şerafettin 

Kuzuoğlu, Huriye Elif Süleymanağaoğlu, Ali Kuzuoğlu 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde Vakfın tüm malvarlığı Yönetim Kurulunca belirlenecek Türk 

Medeni Kanunu çerçevesinde kurulmuş geçerli bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    8821/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Halil Güvener Vakfı 

VAKFEDENLER: Halil GÜVENER. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2021 tarihinde kesinleşen, 11/06/2021 

tarihli ve E: 2021/101, K: 2021/356 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilkokul, ortaokul, lise ve lisans-lisansüstü bünyesindeki 

öğrencilere destek ve yardımcı olmak. Ülkemizi emanet ettiğimiz gençlerimizin okumasına ve 

gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000.- TL (Seksenbin TL.) 

YÖNETİM KURULU: Halil GÜVENER. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakıf kurucusu ve başkanının uygun gördüğü aynı gayeli 

diğer bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    8822/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik

–– Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik

–– Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliği

–– Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

–– Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/09/2021 Tarihli ve 9814 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/115 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/116 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/117 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/118 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/119 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/120 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/121 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/122 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/123 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/124 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/125 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/126 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/127 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/128 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/129 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/130 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/131 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/132 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/133 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/134 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/135 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/136 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/137 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/138 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/139 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


