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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve

Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin on beşinci

fıkrasında yer alan “1/1/2015” ibaresi ile aynı maddenin yirminci fıkrasında yer alan

“31/12/2014” ibaresi “1/7/2015” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. personelinin

görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

30 Aralık 2014
SALI

Sayı : 29221



Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez ve taşra teş-

kilatında memur ve sözleşmeli olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 15/3/1999

tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Kamu Ku-

rum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet

gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve aynı

düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla ya-

pılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlen-

mesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

e) Birim: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez teşkilatında ilgili daire başkanlıkları,

taşra teşkilatında ziraat, işletme, personel, muhasebe, inşaat, kalite ve işletme kontrol, iç hiz-

metler, haberleşme, bilgi işlem, sağlık ve koruma güvenlik birimlerini,

f) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Personel: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez ve taşra teşkilatı kadro/pozisyon-

larında çalışanları,

ı) Teşekkül: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı şeker fabrikaları,

makine fabrikaları, elektromekanik aygıtlar fabrikası, şeker enstitüsü ile tohum işleme fabri-

kasını,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme sınavına tabi kadro

veya pozisyonlar gruplandırılmak suretiyle aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, kısım müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik amiri,

4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı,

5) Koruma ve güvenlik grup şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Müşavir, başuzman,

2) Uzman.

ç) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef.

e) Sağlık hizmetleri grubu;

1) Başhemşire.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, veznedar, daktilograf, şoför, koruma ve gü-

venlik görevlisi.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) Aşçı, bahçıvan, postacı, hizmetli, hastabakıcı, itfaiyeci.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır: Avukat, mühendis, mimar, veteriner,

kimyager, biyolog, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni ve

hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanma

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılabilecek kadrolardan;

müşavir ve başuzman kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan

nitelikleri haiz olup, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olanlardan Teşekkülde

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde belirtilen kadro-

larda veya bu kadrolarla aynı ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolarda çalışmış olanlar sı-

navsız atanabilirler.
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Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozis-

yonlar için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvele dahil

kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dindeki şartları taşımak,

b) Görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personelin, Teşek-

külde veya diğer kurumlarda, sınavına girilecek kadro/pozisyonun alt görevlerinde çalışmış

olmak,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlarına atanabilmek için diğer şartlarla be-

raber en az altı aylık süreyle Teşekkülde çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozis-

yonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Merkez teşkilatında şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak.

b) Merkez teşkilatında müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

c) Merkez teşkilatında teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, mimar, kimyager, biyolog ve programcı pozisyonlarında en az üç yıl ça-

lışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az beş yıl olmak.

ç) Merkez teşkilatında şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak.

d) Merkez ve taşra teşkilatında personel birimi hariç müdür yardımcısı (idari) pozisyo-

nuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

e) Merkez ve taşra teşkilatında personel birimi müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna

atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl görev yapmış bulunmak veya şef (idari)

pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

f) Merkez ve taşra teşkilatında uzman (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (idari) pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.

g) Merkez ve taşra teşkilatında şef (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Personel, muhasebe, ticaret, pancar muhasebesi ve bilgi işlem şeflikleri için fakülte

veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak; bu şefliklerin dışında kalan şef (idari) pozisyonları

için en az yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veznedar, daktilograf, bilgisayar işletmeni pozisyonunda en az dört yıl ça-

lışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

ğ) Merkez teşkilatında hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak.

h) Taşra teşkilatında kısım müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak,

4) Sınav tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

en az 50 puan almış olmak.

ı) Taşra teşkilatında müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

i) Şeker Enstitüsünde müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak,

4) Sınav tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

en az 50 puan almış olmak.

j) Taşra teşkilatında teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

k) Şeker Enstitüsünde teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,
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3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak,

4) Sınav tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

en az 50 puan almış olmak.

l) Merkez ve taşra teşkilatında sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (idari) , koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma

ve güvenlik grup şefi pozisyonlarında en az iki yıl görev yapmış bulunmak ya da memur veya

bu unvanla aynı düzeydeki pozisyonlarda en az altı yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi 1 ve 2 nci derece kadro için en az 10 yıl; 3 üncü derece kadro

için en az sekiz yıl olmak.

m) Merkez ve taşra teşkilatında başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Hemşire pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

n) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek

için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

o) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna ata-

nabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.

ö) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek

için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

p) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Memur pozisyonunda en az dört yıl çalışmak olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

r) Merkez ve taşra teşkilatında bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, veznedar, dakti-

lograf, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmet süresi en az üç yıl olmak.

Unvan değişikliği sınavıyla ilgili atanma şartları

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozis-

yonlar için, yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.
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(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtil-

miştir:

a) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, mimar, veteriner, kimyager, biyolog olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşekkülce belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders

açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifi-

kası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek.

ç) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen

filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için alınacak mütercimler açısından Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 puan veya bu sınava denk sayılan uluslararası sı-

navlardan bu puana tekabül eden puanı almış olmak.

d) Tekniker olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili

bölümlerinden mezun olmak.

e) Teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni olarak atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili veya dengi bölüm-

lerinden mezun olmak.

f) Hemşire olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden me-

zun olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar

yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce personele duyurulur. Başvuru süresi en az yedi iş

günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son

günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı

kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullan-

makta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Aday memur statüsünde bulunanlar başvuru

yapamazlar.
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(2) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün personel işlerinden sorumlu

birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Teşekkül resmi internet

sitesinde ilan edilir.

Sınav şartı

MADDE 11 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde

yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme

suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle, Teşekkülce belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. Genel Müdürlüğünce yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan-

lığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Mü-

dürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş pu-

an alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az

altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere ata-

nacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya

pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan

personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sa-

yısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve

bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının arit-

metik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak

suretiyle tespit edilir ve Teşekkül resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
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(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-
zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-
sonel, Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirle-
nebilir.

(4) Sınav sonuçlarına resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü
içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından on iş günü içinde karara
bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtirazların kabulü halinde yeniden değerlendirme
süresi sınavı yapan ilgili kurumla yapılacak protokolde belirlenir.

(5) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun, süresi içinde yapılan
itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa
sürede yeni sınav yapılır.

(6) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olan-
ların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-
leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre üç ay içinde atanır. Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-
teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddesine göre Teşekkülce belirlenmiş olması
halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atamaları yapılabilir.

(2) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak
üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya
da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-
yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen un-
van değişikliğine tabi pozisyonlara, bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanma-
ları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapı-
lacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda,
Teşekkülde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış
olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Teşekkül perso-
neli başvurabilir.

30 Aralık 2014 – Sayı : 29221                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; genel müdür veya genel müdürün belirleyeceği bir ge-

nel müdür yardımcısının başkanlığında, Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile ilan edilen

boş kadro veya pozisyonların ait olduğu birimlerin amirleri olan daire başkanlarına öncelik ve-

rilmek suretiyle merkez teşkilatı daire başkanlarından meydana gelir. Sınav kurulu, 5 kişiden

oluşacak şekilde genel müdürün onayı ile belirlenir. Aynı usul izlenerek yedek üyeler de tespit

edilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,

öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler

görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(6) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri personel ve sosyal işler dairesi başkanlığınca

yürütülür.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında; diğerlerinin

sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine

kadar personel ve sosyal işler dairesi başkanlığınca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esas-

lar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya

pozisyon için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama

yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara

geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Teşekkülde veya diğer kamu ve kuruluşlarında

ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim

ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği

üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ve bu pozisyonlar arasın-

daki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
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ç) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-

nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan öğrenim

şartlarını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapı-

lacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan

değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atanma

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hüküm-

lerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atanma

MADDE 22 – (1) Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer

alan 1 sayılı cetvelde belirtilen kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı

kadrolardan veya Teşekküldeki bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer

kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla

genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Kurum ve Kuruluşla-

rında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 28/9/2010 tarihli ve 27713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci

maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel

Müdürü yürütür.
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ile unvan değişikliklerine

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında (I) ve (II) sayılı cetvele dahil kadro/pozisyonlarda

görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kap-

sar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 22/1/1990

tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde be-

lirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev grup-

larından yapılacak atamaları,
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f) Görevde Yükselme Sınavı: Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara görevde yük-

selme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlı kadro veya po-

zisyonlara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil ol-

mak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre he-

saplanacak süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,

ı) Personel: Genel Müdürlük bünyesinde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendine göre (I) sayılı cetvele tabi görev yapan

personeli, (c) bendine göre (II) sayılı cetvele tabi görev yapan sözleşmeli personeli,

i) Sözlü Sınav: Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara atanmak için görevde yük-

selme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı sözlü sınavı,

j) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan Performans Yönetimi

Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tuzla (İstanbul), Işıklar (İzmir) ve Er-

zincan Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri ve bu Koordina-

törlüklere bağlı İl Temsilciliklerini,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliklerine tabi kadro/pozisyonlar

aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro veya pozisyonlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü, müdür,

2) Müdür yardımcısı,

3) Teknik şef, şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk müşaviri.
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c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Müşavir, Başuzman,

2) Teknik uzman, uzman.

ç) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Başteknisyen.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Memur, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, Dava takip memuru.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Programcı, İstatistikçi, Hemşire, Tekniker,

Teknisyen, Topograf.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarındaki gö-

revlere, görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerine haiz bulunması,

b) Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların

yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanacak per-

sonelin ise yazılı sınavda başarılı olması,

c) İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu

hariç olmak üzere, alt görevlerde geçirilmesi gereken sürenin en az altı ayının Genel Müdür-

lükte geçmiş olması,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak özel

şartlar

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde

yer alan kadrolara sınavsız atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için;

1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele dahil kadrolarda

görev yapmış olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi kadro ve pozisyonlara atanmaya ilişkin özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olan kadro/pozisyonlara atanacak

personelin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan genel şartlara haiz olması yanında, aşa-

ğıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                30 Aralık 2014 – Sayı : 29221



b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Teknik şef, başmühendis veya şef olarak en az 2 yıl görev yapmaları kaydıyla en az

6 yıllık hizmeti bulunmak,

ç) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis, şehir plancısı, mühendis unvanına sahip olan teknik uzman olarak görev

yapan personelin en az 3 yıllık hizmeti bulunmak,

d) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknik uzman (4 yıllık yüksek öğrenim mezunu), mimar, şehir plancısı ve istatistikçi

pozisyonlarında görev yapanların en az 4 yıllık hizmetlerinin olması,

2) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına atanmaları kaydıyla teknik uzman (2 veya 3 yıllık

yüksek okul mezunu) ve tekniker (2 veya 3 yıllık yüksek okul mezunu) olarak görev yapan

personelin en az 7 yıllık hizmetlerinin olması,

e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 5 yıllık

hizmetlerinin olması,

2) 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 7

yıllık hizmetlerinin olması,

f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 4 yıllık

hizmetinin olması,

g) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mimar, şehir plancısı, programcı ve istatistikçi pozisyonlarında en az 2 yıl hizmetinin

olması,

2) Tekniker (2 veya 3 yıllık yüksek okul mezunu) pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti ol-

mak,

ğ) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknisyen olarak en az 6 yıl hizmetinin olması,

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) Lise ve dengi okul mezunu olan personelin en az 3 yıllık hizmetinin olması,

ı) Memur ve dava takip memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

gerekir.
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Unvan değişikliği sınavına tabi tutularak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) 5 inci maddede belirtilen pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sure-

tiyle atanacakların unvan değişikliği sınavında başarılı olması şarttır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanmaya ilişkin özel şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacak personelin bu Yönetme-

liğin 9 uncu maddesinde yer alan genel şarta haiz olması yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik, endüstri, çevre, elektrik-elektronik,

makine, inşaat, harita, jeodezi-fotogrametri, bilgisayar, harita kadastro, fizik, matematik, me-

talürji, jeoloji, elektronik-haberleşme ve haberleşme bölümlerinden; ziraat fakültelerinin ziraat

mühendisliği bölümünden mezun olmak,

b) Şehir plancısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okulların Şehir Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak,

c) Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakülteleri veya yüksek okullarının Mimarlık bölümlerinden mezun

olmak,

ç) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren Fen Fakülteleri ve Teknik Fakültelerin istatistik bö-

lümlerinden mezun olmak,

e) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren Fen Fakülteleri ve Teknik Fakültelerin Bilgisayar

Programcılığı, Elektrik, Fizik, Matematik, İstatistik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Bilgi-

sayar bölümlerinden mezun olmak.

f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okulların Elektrik, En-

düstri, İnşaat, Mekatronik, Makine, Harita, Kadastro, Bilgisayar, Elektronik, Yapı Kadastro ve

Makine Ressamlığı bölümlerinden mezun olmak,

g) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya Açık Öğretim Liselerinin Elektrik, Elek-

tronik, Bilgisayar, İnşaat ve Yapıcılık bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Topograf pozisyonuna atanabilmek için;

1) Tapu Kadastro Meslek Liselerinden mezun olmak,

h) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya Sağlık Meslek Lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Sınav şartı

MADDE 11 – (1) Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle

atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle

atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

boş kadro/pozisyonlara ilişkin bilgiler veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve diğer

hususlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca personele

duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itiba-

riyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya

pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izin-

de bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan per-

sonelin de sınava katılmaları mümkündür.

(2) Genel Müdürlükte açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin

yapılan ilan üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Personel Dairesi Başkanlığına görev

yaptıkları birimler aracılığıyla intikal ettirilir.

(3) Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilen başvurular incelenerek, aranan şartları

taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Aday memur statüsünde veya deneme süresi içinde bulunanlar başvuruda buluna-

mazlar.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle, kurumca belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından

yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakan-

lığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim

kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir, yazılı sınavda en az yetmiş

puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en

az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara atanacakların yazılı sınav-

da en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar

aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sa-

yısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve müdür

unvanlı kadrolara atanacak personel için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması;

diğer kadro ve pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit

edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, durum Personel Dairesi

Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı

puanlarına göre atanır. Puanların eşitliği durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebebiyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren

altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip

sınava ilişkin duyuruya kadar 15 inci maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına

göre atama yapılabilir.
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(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-

yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine

tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonun-

daki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel

Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli

başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi ol-

mayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(6) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav kurulu

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına

ilişkin işlemleri yürütmek üzere;

(2) Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının

başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Performans Yönetimi Dairesi

Başkanı veya Şube Müdürü ile diğer ünitelerin Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinden bir

kişi olmak üzere, bir başkan ve 4 üyeden oluşur. Ayrıca yine aynı usulle yedek üyede seçilir.

İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler

görevlendirilebilir.

(3) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi ha-

linde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyelerden

görevlendirme yapılır.

(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden öğrenim durumu ve

ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
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Sınav kurulunun görevleri

MADDE 19 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, sınava

ilişkin tüm itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer işleri

yürütür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav

sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir dilekçeyle sınav kuruluna ya-

pılır.

(2) Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilip, ilgiliye yazılı

olarak bildirilir.

(3) Yapılan sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara da-

ğıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen

süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav

iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs

edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkartılır ve düzenlenecek

tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin işlemi yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde

ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22 – (1) Atamaları yapılanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında,

atamaları yapılmayan veya sınavı kazanamayanların belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine ka-

dar, Personel Dairesi Başkanlığında toplu olarak saklanır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 23 – (1) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal

edilir. Bu konumdaki personel hiçbir hak talebinde bulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 24 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla sınav ya-

pılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri

taşıması şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara

geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum

ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya

alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzen-

lenen unvan değişikliği sınavına göre yapılabilir.

ç) Avukat unvanlı pozisyonlardan hukuk müşaviri unvanlı kadrolara yapılacak atama-

larda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-

nılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını

taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak ata-

malarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavı

MADDE 26 – (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılabilecek du-

rumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 6/1/2006 tarihli ve 26045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde

Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci mad-

denin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şir-

keti Genel Müdürü yürütür.
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Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK
TEKNİK PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teknik

Hizmetler Sınıfına ait kadrolarına KPSS (B) grubu puan sırasına ve sözlü sınav sonucuna göre
ilk defa açıktan atanacakların giriş sınavları ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Karayolları Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını,
b) (B) grubu kadrolar: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendinde yer
alan kadrolardan bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılanları,

c) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
d) KPSS: (B) grubu kadrolara atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Perso-

nel Seçme Sınavını,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
f) Sözlü sınav: Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolara açıktan ilk defa atanacak aday-

lar için Genel Müdürlükçe yapılan sözlü sınavı,
g) Yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sı-

navını (YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlar dâhil),
ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri

Sınav Komisyonunun oluşumu
MADDE 4 – (1) Sınav Komisyonu; Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendire-

ceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, İnsan
Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürü ile Genel Müdür tarafından en az Şube Müdürü düze-
yinde belirlenen dört üye olmak üzere toplam yedi asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür
tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil)
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan
üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
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Sınav Komisyonunun görevleri
MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, sözlü sınav ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınav işlemlerinin yürütülmesi, sınavın yapılması, sınav sonuçlarının ilan edilerek
duyurulması, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınava
ilişkin diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesiyle görevli ve yetkilidir.

Karar yeter sayısı
MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar

alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan karara katılmayanlar karşı oylarını
gerekçeleriyle birlikte belirtirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Başvurusu İçin Aranan Genel ve Özel Şartlar

Sözlü Sınava katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Sözlü sınava katılacaklarda aranacak genel şartlar;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları ta-

şımak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca geçerli olan KPSS sınavında,
ilanda belirtilen puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

(2) Sözlü sınava katılacaklarda aranacak özel şartlar;
a) Mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrolarına atanabilmek için;
1) Yurt içinde veya yurt dışında en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik ve/veya mi-

marlık fakültelerinin, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
2) Sınav ilanında belirtilmiş olması halinde, yabancı dil sınavından sınav ilanı itibari

ile son iki yıl içerisinde alınmış istenilen yabancı dil seviyesini kanıtlayıcı belge.
b) Matematikçi, istatistikçi, arkeolog ve grafiker kadrolarına atanabilmek için;
1) Yurt içinde veya yurt dışında bu bölümlerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya

yüksekokullarından mezun olmak,
2) Sınav ilanında belirtilmiş olması halinde, yabancı dil sınavından sınav ilanı itibari

ile son iki yıl içerisinde alınmış istenilen yabancı dil seviyesini kanıtlayıcı belge.
c) Çözümleyici ve programcı kadrolarına atanabilmek için;
1) Yurt içinde veya yurt dışında en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların,

sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
2) Sınav ilanında belirtilmiş olması halinde, yabancı dil sınavından sınav ilanı itibari

ile son iki yıl içerisinde alınmış istenilen yabancı dil seviyesini kanıtlayıcı belge,
3) En az iki programlama dili bilmek.
ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az 2 yıl süreli mesleki ve/veya teknik eğitim

veren yüksekokulların, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az lise dengi mesleki ve/veya teknik eğitim

veren okulların, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınavın duyurusu
MADDE 8 – (1) Sözlü sınava katılma şartları; son başvuru tarihi, başvuru yeri, öğrenim

durumu ve bölümü ile KPSS puan türü, atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, sınıfı ve
derecesi, atanılacak görev yerleri, sınav tarihi ve konuları, başvuruda istenilecek belgeler
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belirtilmek suretiyle sınav tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde günlük olarak ya-
yımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük ile
Devlet Personel Başkanlığı internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başvuru işlemleri

MADDE 9 – (1) Sözlü sınava başvuracak adaylar, Genel Müdürlüğün kurumsal internet
sitesinde yer alan İlk Atama Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurarak en geç son baş-
vuru tarihi mesai bitimine kadar aynı internet adresine iletirler.

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Sözlü sınava ilişkin iş ve işlemler Başkanlık tarafından yerine geti-
rilir. Başkanlık, yapılan başvuruları inceleyerek adayın aranılan şartlara sahip olup olmadığını
tespit eder. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katını geç-
memek üzere sıralamaya tabi tutulur. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla
aday bulunması halinde, bu adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri ve ta-
rihleri Genel Müdürlük kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca
adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

Sözlü sınav konuları ve puanlama

MADDE 11 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular

(mesleki bilgisi),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yeteneği ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(2) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 70 puan,

diğer bentlerinin her biri için 6 puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa ge-
çirilir.

Başarı sıralaması

MADDE 12 – (1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şart-
tır.

(2) Başarı puanı, adayların KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması
alınarak belirlenir.

(3) Sınav Komisyonu, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapı-
lacak kadro sayısı kadar asıl aday belirler ve asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek
kadar da yedek aday belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları bir sonraki sınav
ilan tarihine kadar geçerlidir.

(4) Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması ha-
linde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun
olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
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Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 13 – (1) Genel Müdürün onayladığı asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim

tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğün kurumsal internet site-
sinde ilan edilir, ayrıca adaylara tebligat yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 14 – (1) Sözlü sınava katılan adaylar, sonuçların Genel Müdürlük kurumsal

internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı
olarak itiraz edebilirler.

(2) Başkanlık tarafından Sınav Komisyonuna intikal ettirilen itirazlar, Sınav Komisyonu
tarafından yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır ve Başkanlıkça ilgililere yazılı
olarak bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama İşlemleri, Atama Yapılamayacak Yerler ve Zorunlu Çalışma Süresi

Atama işlemleri
MADDE 15 – (1) Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki

belgeler istenir:
a) Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar

için diploma ile birlikte diploma denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Mal bildirimi (Form, kurumumuzdan temin edilecektir.),
ç) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
d) Dört adet belgelik fotoğraf,
e) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmadığına ve yurdun her yerinde

ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı sağlık durumu be-
yanı,

f) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
g) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
ğ) Sınav ilanında belirtilmiş olması halinde sürücü belgesi veya yabancı dil bilgisi bel-

gesinin sureti.
(2) Sınavı kazanan adayların birinci fıkrada belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının Genel

Müdürlük kurumsal internet sitesinde yayımlanmasından itibaren on beş gün içerisinde Genel
Müdürlüğe teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz. Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğün
merkez ve taşra teşkilatınca da onaylanabilir.

(3) Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip
eden otuz gün içerisinde yapılır. Atamalara ilişkin liste Genel Müdürlük kurumsal internet si-
tesinde ilan edilir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılır.

(4) Belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belirtilen sürede belgelerini
teslim etmeyen veya atanıp da süresi içinde görevine başlamayanlar ile atanma isteminden vaz-
geçenlerin yerine başarı sırası esas alınarak yedek adaylar çağırılır.

(5) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün
olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve
başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde göreve
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başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başla-
mama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın
tebliğ tarihi esas alınır.

(6) Sınavı kazananlardan Başvuru Formunda veya birinci fıkrada belirtilen belgelerde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları ya-
pılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katıla-
mazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı
ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara
da bildirilir.

Atama yapılamayacak yerler
MADDE 16 – (1) İlk defa atanacak adaylar kendisinin veya eşinin halen veya daha

önce nüfusa kayıtlı olduğu;
a) Merkez nüfusu 100.000’in altında olan il veya ilçeye ve bu ilçenin bağlı olduğu ilin

merkez nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelerine,
b) İl veya ilçe merkezi nüfusu 100.000’in üstünde olmakla birlikte, bu ile bağlı ilçeler-

den nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelere,
atanamazlar.
Zorunlu çalışma süresi
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlardan, 14/9/2012 tarihli ve

28411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olanlar, söz konusu
Yönetmeliğin 9 uncu, 11 inci ve 12 nci maddesi kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere,
atandıkları yerdeki hizmet sürelerini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine atanamazlar.

(2) Askerlik süresi, görevden uzaklaştırma halinde geçen süreler ve aylıksız izinde ge-
çirilen süreler, birinci fıkrada bahsedilen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında mu-

hafaza edilir. Diğerlerinin sınav belgeleri ise iki yıl süreyle Başkanlıkça saklanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ÖSYM

Başkanlığınca Genel Müdürlüğün (B) grubu kadrolarına yerleştirilmiş olmakla birlikte atama
işlemleri sonuçlanmamış olan adaylara, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Tek-

nolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Teknik altyapının kurulmasına ilişkin ihlaller 

MADDE 29 – (1) Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları ile Telekomünikasyon İletişim

Başkanlığının, özel yasaları ile kendilerine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmelerine im-

kan sağlayacak tedbirleri almaya yönelik olarak; ilgili mevzuat uyarınca teknik altyapıyı, Ku-

rum tarafından belirlenecek süre ve şartlar içerisinde ve tüm harcamaları kendilerine ait olmak

üzere kurmasına ve bu alandaki güncellemeleri Kurum tarafından verilen süre içerisinde yap-

masına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi durumları ağır kusur sayılarak işletmecinin

ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

(2) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca bir işletmecinin teknik altyapıyı kurma-

dığına veya süresinde gerekli güncellemeleri yapmadığına ilişkin bildiriminin yapılmasına rağ-

men, bu işletmeciye erişim hizmeti veren işletmecinin verdiği hizmete derhal son vermemesi

halinde ihlalin niteliğine göre işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde

üçüne (% 3) kadar idari para cezası verilebilir veya işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal

edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendi madde metninden çıkartılmıştır.

“(1) İşletmecinin, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin

değerlendirilmesine yönelik olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına verilmiş olan gö-

revlerin yerine getirilmesine imkân sağlayacak kanun ve diğer düzenlemelerle getirilen yü-

kümlülüklere uymaması halinde ihlalin niteliğine göre işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının yüzde üçüne (% 3) kadar idari para cezası verilebilir veya işletmecinin ilgili

yetkilendirmesi fesh/iptal edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Teknik altyapının kurulması ve iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve

sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali,

haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğine dokunulması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütül-

memesi sebepleri ile yetkilendirmesi fesh/iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hissele-

rinden en az yüzde beşine (%5) sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye

yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketler yeniden yetkilendirilmez.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) 30 uncu madde kapsamında idari para cezası uygulanmış bir işletmecinin üç yıl

içinde aynı yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer hü-

kümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 − 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine başvuracak şirketlerin en az 1 000 000 TL

sermaye ile kurulmuş olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen yükümlülükler:

İşletmeciler, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle, 5397 sayılı Bazı Ka-

nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Ya-

yınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında

Kanun ve ilgili diğer kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yö-

nelik teknik altyapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurumca be-

lirlenecek usul, esas ve standartlarda, tüm harcamaları kendine ait olmak üzere kurmak ve gün-

cellemekle yükümlüdür. Halen elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler de; söz konusu

teknik altyapıyı, Kurum tarafından belirlenecek usul, esas ve standartlarda, tüm harcamaları

kendilerine ait olmak üzere kurmak ve güncellemekle yükümlüdürler. Söz konusu sistemleri

kurmayan ve güncellemeyen işletmeciler; abonelere ve diğer işletmecilere hizmet sunamaz;

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/2/2014 28914
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diğer işletmeciler de söz konusu sistemleri kurmayan ve güncellemeyen işletmecilere hizmet

sunamaz. İşletmeciler, 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen dü-

zenlemelerle ilgili olarak, tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere; ilgili mevzuat gereği

verilmesi gereken bilgi, belge ve veriyi Kurum tarafından belirlenecek usul, esas ve standart-

larda eksiksiz ve zamanında kanunen yetkili mercie teslim etmekle, her türlü sistemin işletil-

mesi bakımından, altyapı kullanımının sağlanması ile söz konusu sistemlerin çalışır vaziyette

tutulması için gerekli donanım, yazılım, bakım, onarım, teknik destek gibi gerekli tedbiri al-

makla ve bunları etkileyen donanım, yazılım, altyapı ve şebekeye ilişkin değişiklikleri Kurum

onayını alarak yapmakla yükümlüdürler.”

MADDE 3 − Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Hâlihazırda Sabit Telefon Hizmeti sunmak üzere yetkilen-

dirilmiş işletmecilerin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belir-

tilen sermaye şartını sağladıklarını gösterir belgelerle birlikte bu fıkranın yürürlüğe girmesinden

itibaren 3 ay içerisinde Kuruma başvurmaları gerekmektedir. Anılan tarihe kadar sermaye şar-

tını sağlayamayan şirketlerin yetkilendirmeleri kendiliğinden iptal olmuş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde belirtilen teknik

altyapıyı kurmayan Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine sahip işletmecilere, bu yetkilen-

dirme kapsamında hizmet sunan diğer işletmecilerin, bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren

2 ay içerisinde hizmet sunumlarına son vermeleri gerekmektedir.” 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/5/2009 27241

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/3/2010 27512

2- 9/6/2011 27959

3- 23/9/2011 28063

4- 18/11/2011 28116

5- 14/7/2012 28353

6- 26/4/2013 28629
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığından:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 2)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki
çerçevesinde 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Ver-
gisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün birinci paragrafından sonra
gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve
hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli ol-
mak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınırın Vergi Usul Ka-
nunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygula-
nacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL ve daha düşük tutarların dikkate alınmayacağı,
50 TL'den fazla olan tutarların ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda yapılan hesaplamaya göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yük-
lenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla
ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009
yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL,
2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL olarak belirlen-
miştir.”

2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.3.) bölümünün dördüncü paragrafındaki
parantez içi “(2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL,
2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için
15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL ve 2014 yılı için 17.700 TL’yi)” ibaresi Tebliğ metninden
çıkarılmıştır.

Tebliğ olunur.
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 11)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına
ihtiyaç duyulmuştur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin üçün-
cü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu
tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus
olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı
internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklik-
leri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(2) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dik-
kate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
——————————————
(1) 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi

bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarı-

mına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim

veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile

operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı, 10 Seri No.lu

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği(3) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belir-

lenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2014 yılı için 40,00 TL olarak belirlenmişti.

15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 olarak tespit

edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2015 tarihinden itibaren 44,00 TL olarak

uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

——————————————
(3) 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 45)

I - Vergileme Ölçü ve Hadleri 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan

vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden

değerleme oranında artırılır." hükmüne, 

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarla-

rında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne 

yer verilmiştir.

2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş

ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,

197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki

gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı

tarifeye göre vergilendirilir.

——————————————
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 46)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden ya-
rarlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi ol-
duğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metre-
küp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri
ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye
göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların
her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarla-
rının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı %10,11 (on virgül on bir) olarak
tespit edilmiş ve 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmak-
tadır.

Buna göre; 1/1/2015 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan
binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp

başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplana-
caktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını
belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş
su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili
tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar
üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir be-

lediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygula-
nacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik
Vergisi 

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi
tarifesi aşağıda yer almaktadır.

———————————————
(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

30 Aralık 2014 – Sayı : 29221                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir
belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi
tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak
olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Ku-
rulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü
ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itiba-
rıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü
yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirle-
nen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada ön-
celikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak
uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan
belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak su-
retiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan bi-
nalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Tebliğ olunur.
——————————————
(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 46)

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna
hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hü-
kümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur.
Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim
tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının
yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” denilmektedir.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak
tespit edilmiş ve 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmak-
tadır.

Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b),
(d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları

Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans
oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.711 TL 

olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları

yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu ne-
denle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikal-
lerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Tebliğ olunur.
————————————————
1 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

30 Aralık 2014 – Sayı : 29221                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 58)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

“...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu

ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan

olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni

Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıt-

ların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu

kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı

kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar,

her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme

oranında artırılır.” hükmü yer almıştır. 

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak

tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmak-

tadır. 

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü ge-

reğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel

Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını

belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren

uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir

kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve

1/1/2015 tarihinden itibaren 1.702.138,00 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur. 

————————————————

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 65)

1. Giriş

2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef ola-

cakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi met-

rekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyul-

muştur. 

2. 2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

Bakanlığımızca, 2014 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 441 Sıra No’lu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit ve ilan edilmiş

bulunmaktadır.

3. 2015 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi

Metrekare Birim Değerlerine Uygulanacak Oranın Belirlenmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir

komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini

takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2013 yılında söz konusu takdirler

yapılmıştır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi

mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip

eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi met-

rekare birim değer takdirleri 2013 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi

vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükelle-

fiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının

yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer

alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken

hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir ko-

misyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı

yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme

oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

—————————————————
(1) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin

hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.  

2014 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2015 yılına ait emlak vergisinin tarh ve

tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2014

yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2015 yılı vergi değerinin he-

sabı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

3.1. 2013 Yılında Yapılan Takdirler Nedeniyle 2014 Yılında Mükellefiyeti Başla-

yanların 2015 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

2013 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılın-

dan itibaren yeniden başlamış bulunmaktadır.

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2015 yılı vergi değerleri, 2014 yılı vergi de-

ğerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan  (% 10,11/2=) % 5,055 (beş virgül

sıfır elli beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. 

ÖRNEK 1- Mükellef (A) Ankara ili, Keçiören Belediyesi sınırları içinde yer alan mes-

keni 2006 yılında satın almıştır. 2014 yılı vergi değeri 120.000,00 TL olan meskenin 2015 yılı

emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.  

3.2. 2015 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti 

Mükellefiyeti 2015 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi

vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir

edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2014 yılına ait yeniden değer-

leme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim

değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

ÖRNEK 2- Mükellef (B) 2014 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 950 m2

büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye

vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulan-

mak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 250,00 TL’dir.  

2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 5,055 olarak tespit edilmiş oldu-

ğuna göre, mükellefiyeti 2015 yılında başlayacak bu mükellefin 2014 yılında satın aldığı ar-

sanın 2015 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplana-

caktır.
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ÖRNEK 3- Mükellef (C) Muğla Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa

edilen ve inşaatı 2003 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2014 yılında satın almıştır. Betonarme

karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2015 yılına

ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 921,22 TL’dir. Arsanın bulunduğu

cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200 TL’dir. 2015

yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış

oranı % 5,055 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2015 yılında başlayan bu mükellefin

işyerinin 2015 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde he-

saplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma

payı indirimi ihmal edilmiştir.)

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 73)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar

(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit

ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alın-

maz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak

tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmak-

tadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna

bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu

harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden

değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak

üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi

birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tu-

tarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler

arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

————————————————

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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—— • ——
Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 74)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harç-
ları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlem-
lere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu iş-
lemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil
edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna
bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını be-
lirleyen hadler 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir. 

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç
miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edil-
mesine gerek duyulmuştur. 

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2015
tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak
harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu
işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı; 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,70
(5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,31
(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)
numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 1,00
(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,37
(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 1,06
Diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,00
olarak belirlenmiştir. 
Tebliğ ve ilan olunur.
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Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 287)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer
80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu
had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2014
takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı
uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Ka-

nunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tu-
tarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu
had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu
surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu
hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan
vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngö-
rülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer
80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve tutarların 2014
yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması
suretiyle belirlenen ve 2015 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde
tespit edilmiştir. 

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygu-

lanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit
edilmiştir.

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde
Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işveren-
lerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere
13.00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015

takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler
için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir. 

1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin
Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira
bedeli toplamı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde
6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmiştir.
———————————————
1 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
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1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler 
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim yılında uy-

gulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 84.000 TL ve 120.000 TL,
- 2 numaralı bent için 40.000 TL, 
- 3 numaralı bent için 84.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına

ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit
edilmiştir.

1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tu-

tarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İrat-

larına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olma-

yan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim
yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin

vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas
alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.000 TL'ye kadar % 15

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası % 20

66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin 
% 27

29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası 

66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde 
% 35

106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası

2. Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar
2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia

İçin Özel Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük

olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun
48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2014 yılı için 285
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
————————————————
2 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2015 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2014 tarihi itibariyle aşağıda belir-
tilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları ba-
kımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teb-
liğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygu-

laması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teb-
liği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzen-
lenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2015 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun
mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

3. 2014 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beya-

nında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına
(döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir de-
ğere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edi-
lenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu
iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası
hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından
elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas
alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında
yarar görülmüştür.
——————————————
3 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır
4 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

30 Aralık 2014 – Sayı : 29221                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değer-

leme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik or-

talama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2014 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değer-

leme oranı % 10,11'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik

ortalama faiz oranı ise % 9,74'tür.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden

büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda, 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006

tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fık-

rasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut

İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim ora-

nının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir. 

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ih-

raç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı

uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz ko-

nusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin

ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından

1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin

beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Tebliğ olunur.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 442)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,

“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile öde-

necek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeni-

den değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve

miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit

edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına

kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetki-

lidir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177,

232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde

yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir)

olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 ta-

rihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 443)

30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Tebliğin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” bölümünde “Bilgi Fişi” ifadesinin tanımı aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3100 Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) kapsamında

yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni nesil dâhil) düzenlenen

fişi,”

2. Tebliğin “3- e-Arşiv Uygulaması İzni” bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına

kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt

ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza

ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv

Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efa-

tura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz

konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda

da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamak-

tadır.”

3. Tebliğin “3- e-Arşiv Uygulaması İzni” bölümüne, (c) bendinden sonra gelmek üzere

aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Başkanlık gerek görmesi ve önceden haber vermesi halinde, bu madde hükmünün uy-

gulamasında sektör ve mükellef grupları itibariyle özel izin verebilir, e-Arşiv Fatura formatında

ve faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişikliğe gidebilir.”

4. Tebliğin “6- Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” bölümünün 3 üncü pa-

ragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak www.efatura.gov.tr internet ad-

resinde yayımlanan e-fatura format ve standardını da kullanabilirler. Ancak Tebliğin 3 üncü

bölümünün b bendine göre elektronik ortamda iletilen faturalar için www.efatura.gov.tr internet

adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması zorunludur. Başkanlık ge-

rekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları elektronik belge formatının değiştirilmesini

isteyebilir.”

5. Tebliğin “6.1 Belgelere Konulacak Amblem” bölümü aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından
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Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belgelerin

önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan ‘Belgelere Konulacak Özel

İşaret (Amblem)’ ile ‘İl Kod Numarası’ yerine aynı konumda bulunmak üzere, Gelir İdaresi

Başkanlığı amblemi, amblemin altında ise “e-Arşiv Fatura” ibaresi bulunur. Tebliğin 3-b ve

3-c bendi kapsamında elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni

kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.” ifadesi yazılır.”

6. Tebliğin “7- Belgelerin Alıcılarına Teslimi” bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturduk-

ları faturayı bu Tebliğin 7.1 ve 7.2 bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına kâğıt orta-

mında teslim ederler.”

7. Tebliğin “7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen

e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi” bölümü aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında

düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kap-

samında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet

adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın

basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükel-

leflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

Öte yandan, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine

kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzen-

lenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.”

8. Tebliğin “9- Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı” bölümünde yer alan (i)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Bu Tebliğin 3-b bendine göre adına fatura düzenlenen vergi mükellefleri söz konusu

faturaları, kendilerine iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.”

9. Tebliğin “13- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen Fa-

turalar” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda

oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistem-

lerini 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir

tarihe kadar bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadırlar.”

10. Yürürlük

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN (k) BENDİ UYARINCA

VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2015/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık

halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fık-

rasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tes-

pit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde

yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer al-

maktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan, 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı

yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilân edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının

(k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası

miktarları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/41]

Toplantı Tarihi: 29/12/2014

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci mad-

deleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri

uyarınca; 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye Muhasebe

Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” doğrultusunda ba-

ğımsız denetim kapsamında olup TMS uygulamayan şirketlerce 1/1/2014 tarihi ve sonrasında

başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında yü-

rürlükteki mevzuata ilave olarak uygulanacak hususlar ekteki gibi kararlaştırılmıştır.
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EK

Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal 

Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Kurumumuz tarafından 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, bağımsız denetime tabi olup TMS’leri

uygulamayan şirketlerin yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulayacakları hususlar bu dü-

zenlemenin amacını ve kapsamını oluşturmaktadır.

(2) Bu düzenleme, 1 inci fıkra kapsamında bulunan şirketler tarafından, 1/1/2014 tarihi

ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanması ve sunulma-

sında uygulanır.

Finansal Tablolar

Madde 2 – (1) Aşağıda belirtilen finansal tablolar dipnotlarıyla birlikte hazırlanır ve

bunlara 700 kodlu Bağımsız Denetim Standartları çerçevesinde denetçi görüşü verilir.

- Bilanço

- Gelir Tablosu

- Nakit Akış Tablosu

- Özkaynak Değişim Tablosu

Reeskont İşlemleri

Madde 3 – (1) Reeskont işlemleri ihtiyari olup herhangi bir alacak (veya borç) hesap

grubunun reeskonta tabi tutulması durumunda buna karşılık gelen borç (veya alacak) hesap

grubu da reeskonta tabi tutulur.

Amortisman 

Madde 4 – (1) Maddi-maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar

için amortisman, itfa payı, vb. ayrılır.  

Değer Düşüklüğü

Madde 5 – (1) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde (MSUGT) değer dü-

şüklüğü (karşılıklar dahil) hesaplanması öngörülmeyen varlıklar için değer düşüklüğü hesap-

laması ihtiyaridir. 

Kıdem Tazminatı

Madde 6 – (1) İlgili bulunduğu hesap dönemi sonu itibarıyla şirketlerin kıdem tazminatı

yükümlülükleri tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazmi-

natı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilir. 
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(2) Kıdem tazminatı yükümlülüğünü ilk defa finansal tablolarına yansıtacak şirketler,

bu yükümlülüğün doğduğu hesap döneminden önceki dönemlere ilişkin kıdem tazminatı tu-

tarlarını 10 yılı geçmemek üzere eşit taksitlerle finansal tablolarına yansıtır. Tahmin edilen kı-

dem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda

açıklanır. Finansal tablolara yansıtılan bu tutarlar gelir tablosuyla ilişkilendirilmeden geçmiş

yıllar kârları/zararları altında gösterilir.

(3) Tahmin yöntemi dipnotlarda açıklanır.

Konsolidasyon

Madde 7– (1) Konsolide finansal tabloların hazırlanması ihtiyaridir. Bağlı ortaklıkların

tam konsolidasyon, iştiraklerle iş ortaklıklarının ise özkaynak yöntemiyle konsolide edildiği

finansal tablolar konsolide finansal tablolardır. Konsolide finansal tabloların hazırlanması ha-

linde, konsolidasyon işlemleri TMS’lere göre yapılır. 

(2) İlk kez konsolidasyon yapacak şirketler; bağlı ortaklıklarının ilk edinme tarihlerine

yönelik işlemlerde, TFRS 3’ün bağlı ortaklıkların varlık ve borçlarının ölçüm ve değerlemesine

ilişkin hükümlerini uygulamayabilirler. Bu durumda, bağlı ortaklıkların ilk edinme tarihindeki

varlıkları ve borçları, kendi finansal tablolarında yer alan defter değerleri üzerinden konsolide

finansal tablolara alınır. Ayrıca, kontrol gücü olmayan payların (azınlık paylarının) ve şerefi-

yenin ilk edinim tarihindeki ölçümünde bağlı ortaklıkların kendi finansal tablolarına göre he-

saplanan net aktif değeri esas alınır. Benzer şekilde iştirak ve iş ortaklıklarının varlık ve borçları,

ilk edinim tarihinde yeniden değerlemeye tabi tutulmayabilir. Bu durumda iştirak ve iş ortak-

lıklarının takip eden dönemlerdeki defter değeri hesaplamalarında ilk edinim tarihindeki yeni-

den değerlemeden kaynaklanan artış ya da azalışlar dikkate alınmaz. Bu tercihler dipnotlarda

açıklanır.

(3) Konsolide finansal tabloların hazırlanması durumunda, kontrol gücüne ve önemli

etkiye sahip olunmayan şirketler ile iş ortaklığı dışındaki yatırımlar, MSUGT uyarınca hisse

senedi ya da bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilerek finansal tablolarda gösterilir.  

(4) Bu maddede geçen bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklığı kavramları TMS’lerdeki an-

lamlarıyla kullanılmıştır. 

Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşmeleri

Madde 8 – (1) Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde

21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de Kurumumuz tarafından yayımlanan Kurul

Kararının 1 No’lu ekinde yer alan ilke kararı uygulanır.
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Karşılaştırmalı Sunum

Madde 9 – (1) 2 nci maddeye göre hazırlanması gereken finansal tabloların önceki dö-

nemle karşılaştırmalı sunulması esas olup, karşılaştırmalı sunulacak önceki dönem bilançosu

bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilir; diğer tabloların düzeltilmesi ise

ihtiyaridir. Karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklı politika ve uygulamalar dipnotlarda açık-

lanır.

(2) Karşılaştırmalı olarak sunulan önceki dönem finansal tablolarının konsolide finansal

tabloları içermesi zorunlu değildir.  

TMS ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması

Madde 10 – (1) Bu düzenlemede MSUGT'tan farklı olarak yer verilen hükümlerin ve

MSUGT'ta belirleme yapılmayan hususların uygulanmasında (işlem, hesaplama ve tahminler-

de) TMS hükümlerinin kullanılması önerilmekle birlikte ilgili diğer mevzuatın kullanılması

bu düzenlemeye aykırılık teşkil etmez. Kullanılan mevzuat dipnotlarda açıklanır. 

(2) Mahiyeti itibarıyla benzer ve ilişkili kalemler için tercih edilen uygulamada tutarlılık

esastır.

Düzenlemenin Uygulanacağı Hesap Dönemi

Madde 11 – (1) Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap

dönemlerine ilişkin finansal tablolara uygulanır.

Yürürlük

Madde 12 – (1) Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 13 – (1) Bu düzenleme hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No: 75935942-050.01.04–[01/42]

Toplantı Tarihi: 29/12/2014

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 2015 yılı Merkezi Yö-

netim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetme-

liğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, ba-

ğımsız denetim kuruluşu belgesi ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan) için 2015 yılında

uygulanacak ücretlerin, 12 Şubat 2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan üc-

ret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız denetçi mühür ücretinin de 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden uygulanmasına karar veril-

miştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Aralık 2014 

SALI 
Sayı : 29221 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/19 

Karar No : 2013/280 

C.Sav. Esas No : 2009/2645 

Sanık : Gaga Tsıtsılashvılı, Jora ve Eva oğlu, 1982 Gürcistan 

doğumlu, 

Suç : Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın 

Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak 

Suç Tarihi : 27/05/2009 

Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunun 191/1 

Verilen ceza miktarı : 5 Yıl Hükmün Açıkl. Geri Bırak. Ned. Dnt. Ser. (CMK 231/8) 

Karar Tarihi : 30/04/2013 

Ek Karar Tarihi : 30/10/2014 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslere tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 28-31 nci maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 

tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal 

süre sonunda kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10800  

—— • —— 

Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/191 

Karar No : 2014/308 

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve 

karar numarası yazılı 18/04/2014 tarihli ilamı ile TCK 155/2 maddesi gereğince 10 Ay Hapis, 80 

TL Adli Para, 1 Yıl Cezanın Ertelenmesi Nedeniyle Denetim (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan 

Talip ve Hacer oğlu, 01/04/1976 doğumlu, Trabzon, Tonya, Çayıriçi mah/köy nüfusuna kayıtlı 

Abdulkadir Kuruoğlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin gerekçeli kararı tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de İlanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup ilan olunur. 10806 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2006/304 

Karar No : 2014/31 

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan Sanık Bulgaristan Uyruklu Ilıyanov 

ve Anna kızı, 07.02.1970 Bulgaristan-Yambol D.lu. Bitola Ulitsa Sk. No:56-Yambol -Bulgaristan 

adresinde oturur ANELIYA ILIYANOVA  ZLATAROVA hakkında yapılan yargılama sonunda; 

sanığın 4926 sayılı Yasanın 3/a-2, 4/a-2, 5/son, 4/3 maddeleri gereğince 976.00.-TL. Tazmini 

nitelikte Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki 

yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum 

edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 

5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 

maddesi gereğince Beş (5) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve 

sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık ANELIYA 1LIYANOVA 

ZLATAROVA'ya tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMÎ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 Ay 

süre ile ilan edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 10454 

————— 
Esas No : 2005/609 

Karar No : 2014/95 

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan Bulgaristan Uyruklu, Yanakıev ve 

Filipova oğlu, 14/08/1967 Plovdıv doğumlu, Prabda No:14-Plovdıv-Bulgaristan adresinde oturur. 

HRISTO YANAKIEV SHTEREV hakkında mahkememizce sanığın 4926 sayılı Yasanın 3/a-2 

maddesi delaletiyle 4/a-2, 4/3 maddeleri gereğince cezalandırılması ve suç konusu eşyanın aynı 

yasanın 4/4.maddesi gereğince müsaderesi istemi ile dava açılmış ise de; 5237 S. TCK.nun 66/1-e 

maddesi gereğince dava zamanaşımı sebebiyle sanık hakkında açılan kamu davasının 

DÜŞÜRÜLMESİNE, sanık hakkında yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

TCK.nun 54/1 maddesi gereğince bizatihi kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV tutanağında 

yazılı eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği 

mümkün olmadığından sanık HRISTO YANAKIEV SHTEREV'e tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında ilan edilmesine karar verilmiş olup, ilan 

olunur. 10453 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

10 KALEM TEMİZLİK MAKİNE VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T. C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı 10 kalem temizlik makine 

ve malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

NO MALZEMENİN CİNSİ İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 10 Kalem Temizlik Makine Ve Malzemesi 100.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 

şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 08.01.2015 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No'lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 11771/1-1 
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BUATAGRES (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/177485 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 200 Adet Buatagres (Komple) teknik şartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16/01/2015 - Saat 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

16/01/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11687/1-1 

————— 
MUHTELİF FLEXBIL-TEFLON HORTUM VE SU GİRİŞ-ÇIKIŞ BORUSU 

SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2014/177476 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 43 Kalem Muhtelif Flexbil-Teflon Hortum ve Su Giriş-

Çıkış Borusu teknik şartnamelere, bilgilere ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15/01/2015 - Saat 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

15/01/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11688/1-1 
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FİZİKSEL ÖLÇÜM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen araştırma projesi 

için gerekli olan Fiziksel Ölçüm Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi Görükle/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 224 294 0258 – 224 294 0255 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr  

2 - İhale konusu malın :  

 

a) Niteliği, türü Miktarı 
İhale Kayıt 

No 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

İhale Doküman 

Bedeli 

2.1 
FİZİKSEL 

ÖLÇÜM SİSTEMİ 
1 adet 2014/178181 16.01.2015 10.00 100,00 TL 

 

b) Teslim yeri ve teslim tarihi : Cihazlar Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Matematik Bölümünde, ilgili proje yürütücüsüne; 

sözleşmenin imzalanmasına müteakip (120) takvim 

günü içinde Tek parti olarak teslim edilecektir.  

3 - İhalenin  

Yapılacağı yer : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası 

Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle/Bursa 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan 

standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların U.Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  

4.3. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler 

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi adına veya anlaşmalı 

olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır. 

4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine 

teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar 

firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei 

ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

5 - İhaleler ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhaleler idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

- Yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Biriminde görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk Bankası Uludağ 

Üniversitesi Şubesi Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 

3290 0006 0000 02 no.lu hesaba yukarıda konu karşılığında belirtilen bedeli yatırarak, ibraz 

edilen makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, yukarıda konu karşılığında belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına 

elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler bu ihalelerle ilgili tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar 

üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin 

miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede kısmı teklif verilemez. Malın tamamı için teklif verilecektir. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 11810/1-1 
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ISI MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/177444 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel 0286-4162001 Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : cilibilgiislem@tki.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : TKİ ELİ Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğüne ait 

Sosyal Yerleşim yerinde 4 adet, Saray Kontrol 

Müdürlüğü’nde 2 adet, atölye binaları yanında 2 adet, 

toplanma yeri yemekhane yanı 1 adet, yeni eleme 

tesislerinde 2 adet olmak üzere toplam 11 adet kalorifer 

kazanı ve yardımcı tesisatın (boyler, hidrofor, soğuk su 

tankı, kazanı, kompresör, siklonlar, filtreler, pompalar, 

vana, helezon, elektrik motorlarının ve komple elektrik 

tesisatının vs.) 12 (oniki) ay süreyle 27 kişi ile 

çalıştırılması ve bakımlarının yaptırılması, hizmet alımı 

işi. 

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) İşin Süresi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır 

(365 takvim günü) 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer  : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve saati : 22 OCAK 2015 - 15.00 

d) Dosya no : 2014-035/KÇLİ-ISI MERKEZLERİ 

4 - İhaleye ait dökümanlar: Çan’da; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 

8725 2750 41 ,Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb 

TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 120,00 TL (posta 

yolu ile 130 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 22/01/2015, saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 11751/1-1 
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ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamızın çay ocakları (2 Adet) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla kiraya 

verilecektir. 

2. Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3. Nihai teklifler en geç 06.01.2015 Salı günü saat 14.00 ’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66           Faks : 397 33 71 – 74 11740/1-1 

—— • —— 

ARSA SATILACAKTIR 

Keşan Belediye Başkanlığından: 

1 - Belediyemize ait olan ilçemiz Yukarı Zaferiye (Yeni) mahallesinde aşağıda ada no, 

parsel no, yüzölçümü, m2 birim fiyatı, kıymet takdir bedeli ve geçici teminatı belirtilen 1 (Bir) 

adet arsanın satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 

kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 

 

2 - Ada Parsel Yüzölçümü 
M2 Birim 

Fiyatı 

Kıymet Takdir 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

1313 1 5.357,07 m2 (300,00TL/M2) 1.607.121,00 TL 48.213,63 TL 

 

3 - İhaleye katılacak olan isteklilerden talep edilecek belgeler 

a - Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti. 

b - Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti 

Belgesi ve imza sirküleri (2014 yılı vizeli) 

c - Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin 

onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge. 

d- İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile 

asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri. 

e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 

4 - Teklifler ihale saati ve tarihine kadar Belediye Encümenine verilecektir 

5 - Arsanın satış ihalesi 13/01/2015 Salı günü saat 15.30'da Belediye Encümeni 

huzurunda yapılacaktır. 

6 - Belediye Encümeni arsanın satışına ait ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7 - Arsanın satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler 

Müdürlüğünde görülebilir. 

İlan olunur. 11595/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

(PROFESÖR) 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik 

yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 

diğer koşulları taşıyan adaylardan profesör kadrolarına başvuracakların Üniversitemiz Personel 

Dairesi Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

PROFESÖR 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten 

başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, (2) iki adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, başlıca 

araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 

(Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde 

çalıştırılacaktır.) 

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 

eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf 

olduğunu belgelendirmek. 

- Müracaatlar 30/12/2014 – 13/01/2015 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar 

alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Ad. Drc. Başvuru Koşulu 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

"Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik 

Davranışları” üzerine çalışmalar 

yapmış olmak 

 11814/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 

gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır.) 

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin : Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden 

tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, 

özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet 

belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar. 

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı 

Doçent adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir. 

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 

 

Birim Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Ünvanı Drc Adet Açıklama 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Kamu 

Yönetimi 
 Doç. 1 1 

Mağdur hakları, ayrımcılık ve 

dışlanmışlık alanlarında 

araştırmaları bulunmak. Sosyal, 

beşeri ve idari bilimler temel 

alanında doçent unvanı almış 

olmak. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Resim  

Yrd. 

Doç. 
3 2 

Resim alanında doktora yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 

Yrd. 

Doç. 
3 1 

Tıp Fakültesi Tıp Anatomide 

doktora yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum 

Yrd. 

Doç. 
3 1 

Endometrial polip ve uterin 

leimyom da ghrelin ve obestatini 

doku ve serumda çalışmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Halk Sağlığı 

Yrd. 

Doç 
3 1 

Halk Sağlığı alanında en az beş yıl 

uzman olarak çalışmış olmak. 

 11746/1-1 

—— • —— 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 

gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlüğe başvurmaları, adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel 

Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1  

Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Doçent 1  

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1  

 11807/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi ile Sanat 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi 

ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki açıklama 
kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak 4 Profesör alınacaktır. 
İstenen Belgeler: 
- Çalışma alanlarını belirten dilekçe, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,  
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,  

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,  
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri  
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını 
gösteren belge; 

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 

olmak,  

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması, 
• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 
tamamlamış olmak. 

Adaylar, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları 
6 (altı) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 
adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır. 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ  
 Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 

 Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik Bilgisayar Prof. 1 

Görüntü işleme ve bilgisayarla görme 

konularında araştırmalar ve yayınlar 
yapmış olmak; bu alanlarda araştırma 
projeleri yürütüp tamamlamış olmak. 

Mühendislik İnşaat Prof. 1 

GPS, Deprem Hasar Analizleri, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi konularında 

araştırmalar ve yayınlar yapmış olmak; bu 

alanlarda ulusal ve uluslararası araştırma 

projeleri yürütüp tamamlamış olmak. 

Mühendislik Makina Prof. 1 

Deneysel ve Hesaplamalı Hidrodinamik 

ve Aerodinamik, Akış Kararsızlıkları 
alanlarında uluslararası yayınları olmak. 

Sanat Tasarım 
ve Mimarlık 

Mimarlık Prof. 1 

Kentsel Tasarım, konut ve morfoloji 
alanlarında yayınları olmak, mimarlık ve 

kentsel tasarım alanlarında uygulamalar 
yapmış olmak, ulusal ve uluslararası 
mimari yarışmalarda ödülleri olmak 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 
üyesi alınacaktır. Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 
1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-
Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz 
Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 
Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 
gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 
ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 
olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); 

a) Yardımcı Doçent ve Doçent olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 
01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan 
veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu 
belgelendirmeleri gerekmektedir. 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları 
kabul edilmez. 

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce 
yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent ve Doçent adayları 
Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 
23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.) 

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
- Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda 

içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 
- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce 

yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 
- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca 

aşağıdaki belgeler de yer alacaktır: 
- Özgeçmiş ve yayın listeleri, 
- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 
- Onaylı dil belgesi, 
- Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir. 
- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

 ALAN DOÇ. Y.DOÇ. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Matematik Bölümü 
Kalibre edilmiş geometri ve Özel dolanımlı 
manifoldlar 

- 1 

Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji - 1 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık Bölümü 
Mimari Tasarım ve Anlatım Teknikleri, 
Mimaride Söylem Analizi 

1 - 

Mimarlık Bölümü 
Yapı dinamiği, mekaniği ve yapısal sistemler; 
deprem güvenli yapı tasarımı 

- 1 

Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü 

Kent Ekonomisi, Konut Politikaları ve 
Engelsiz Kentler 

- 1 

Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü 

Kentsel Tasarım, Çevre Psikolojisi ve 
Katılımcı Planlama 

- 1 
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 ALAN DOÇ. Y.DOÇ. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 
Makina Öğrenmesi 

- 
1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Üstyapı mühendisliği, yol malzemeleri 

karakterizasyonu ve modellemesi 
- 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Bina bilgi modellemesi, kalite kontrolü, 

performans izleme 
- 1 

Kimya Mühendisliği 

Bölümü 

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve 

Elektrokimyasal Sistemler 
- 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İktisat Bölümü Mikroekonomi - 2 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü 
Araştırma Yöntemleri - 1 

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği 

ABD 

Düşük oksijenli denizel alanların 

biyojeokimyası 
- 1 

Deniz Bilim (Oşinografi) 

ABD 

Organik kirleticilerin Denizel Etkileri ve 

Ekotoksikoloji 
- 1 

 11663/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Ankara 

Otuzdördüncü, Bakırköy Onsekizinci ve Samsun Altıncı Noterlikleri 01.03.2015, Gaziantep 

Dördüncü Noterliği 03.03.2015, Büyükçekmece Yedinci Noterliği 06.03.2015, Sivas Birinci ve 

Beyoğlu Ellibinci Noterlikleri 10.03.2015, Gaziantep Onuncu Noterliği 11.03.2015, Mersin 

Sekizinci Noterliği 12.03.2015, Beyoğlu Otuzaltıncı Noterliği 13.03.2015 ve Sakarya İkinci 

Noterliği 15.03.2015 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

Sıra 

No 
NOTERLİĞİN ADI 2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 ANKARA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.040.902,18.-TL. 

2 BAKIRKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 966.180,66.-TL. 

3 BEYOĞLU OTUZALTINCI NOTERLİĞİ 1.950.393,03.-TL. 

4 BEYOĞLU ELLİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.257.961,32.-TL. 

5 BÜYÜKÇEKMECE YEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.139.282,79.-TL. 

6 GAZİANTEP DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.649.427,69.-TL. 

7 GAZİANTEP ONUNCU NOTERLİĞİ 1.302.104,80.-TL. 

8 MERSİN SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.125.560,81.-TL. 

9 SAKARYA İKİNCİ NOTERLİĞİ  728.530,54.-TL. 

10 SAMSUN ALTINCI NOTERLİĞİ  

143.935,76.-TL. (Muhdes olup        

11 Kasım 2013 tarihinde faaliyete 

geçmiştir.) 

11 SİVAS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.073.723,00.-TL. 

 11753/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.12.2014 Karar No:6777 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Turkish Petroleum International Co. Ltd. 

- MERKEZ ADRESİ : Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK 

- TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Cad. No.27  06510 Söğütözü - ANKARA 

- MÜRACAAT TARİHİ : 09.06.2014 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ  : Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Turkish 

Petroleum International Co. Ltd.’ye verilmiş olan 

AR/TPI/5031 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre 

intibakının yapılması. 

- VERİLİŞ TARİHİ ve 

YÜZÖLÇÜMÜ : 

 Pafta No. Yüzölçümü (hektar) Veriliş Tarihi 

 AR/TPI/5031 49.854 21.03.2012 

 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ 

PAFTA NUMARALARI ve 

YÜZÖLÇÜMLERİ : 

 

 Pafta No. Yüzölçümü (hektar) 

 AR/TPI/K/M42-a1, a2, a3 45.783 

 AR/TPI/K/M42-b1 15.250 

 - KAPSADIĞI İLLER Diyarbakır, Şanlıurfa 

KARAR: 

Turkish Petroleum International Co. Ltd.’nin sahip olduğu AR/TPI/5031 hak sıra no.lu 

petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edilmiştir. 

Turkish Petroleum International Co.Ltd.’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 

22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta 

numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı 

karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl 

süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir. 11754/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.12.2014 Karar No: 6775 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

- MERKEZİ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:163 Şişli, İSTANBUL 

- TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat:9 06510 Söğütözü, 

ANKARA 

- MÜRACAAT TARİHİ : 09.12.2014 
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RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

- KAPSADIĞI İLLER  : Diyarbakır, Mardin 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 49.789, 49.744 hektar 

- HAK SIRA NO. : AR/ÇPA/4494 AR/ÇPA/4495 

- VERİLİŞ TARİHİ : 04.01.2009 

KARAR: 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş., sahip olduğu, yukarıda illeri, yüzölçümleri 

ve hak sıra numaraları yazılı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin 04.01.2015 tarihinden itibaren 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesi gereğince iki yıl süre ile 

uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları 

incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, Yönetmeliğin 

Geçici 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki durumdan dolayı intibak işlemleri yapılamayan 

arama ruhsatındaki yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş olduğundan, arayıcının arama 

çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip olduğu AR/ÇPA/4494 ve 

AR/ÇPA/4495 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin, 04.01.2015 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddeleri 

gereğince, bir defaya mahsus olmak üzere 04.01.2017 tarihine kadar ikişer yıl süreler ile 

uzatılmasına karar verilmiştir. 11755/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.12.2014 Karar No: 6776 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

- MERKEZİ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:163 Şişli, İSTANBUL 

- TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat:9 06510 Söğütözü, 

ANKARA 

- MÜRACAAT TARİHİ : 24.11.2014 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

- KAPSADIĞI İLLER : Gaziantep, Adıyaman 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 21.815 hektar 

- HAK SIRA NO. : AR/ÇPA/4614 

- VERİLİŞ TARİHİ : 18.10.2010 

KARAR: 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş., sahip olduğu, yukarıda illeri, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 18.10.2014 tarihinden itibaren Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesi gereğince iki yıl süre ile 

uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları 

incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, Yönetmeliğin 

Geçici 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki durumdan dolayı intibak işlemleri yapılamayan 
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arama ruhsatındaki yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş olduğundan, arayıcının arama 

çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip olduğu AR/ÇPA/4614 hak sıra 

numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 18.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun Geçici 1 ve Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddeleri gereğince, bir defaya mahsus 

olmak üzere 18.10.2016 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 11756/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu 

AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında yer alan Şambayat-13 Altıntop-2 

lokasyon sahaları arasındaki ve Doğu Şambayat-1, Doğu Şambayat-6 lokasyon sahaları arasındaki 

enerji nakil hatları ve pilon yerleri için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin 

üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 

üzerinde Adıyaman 1, 2, 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan 

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyündeki 41 no.lu parselin 1563,48 m²’lik, 174 no.lu 

parselin 1602,39 m²’lik, 274 no.lu parselin 1948,35 m²’lik, 406 no.lu parselin 2096,30 m²’lik, 

1167 no.lu parselin 871,91 m²’lik, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Karagöl Köyündeki 848 no.lu 

parselin 3735,11 m²’lik, 945 no.lu parselin 1836,28 m²’lik, 1007 no.lu parselin 3117,07m²’lik 

kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar 

verilmesi için 30.10.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 11757/1-1 

—— • —— 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 

adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise 

ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel 

Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak 

dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 

tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir. 
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Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekir. 
 

BÖL. ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI 
DOÇ. 

YRD. 

DOÇ 
AÇIKLAMALAR 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Bölümü    

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 
1  

Üniversite öğrencileri, geç ergenler ve 

ergenler üzerinde ayrışma, bireyleşme 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Bölümü    

Pedodonti  1 
Bitkisel içerikli ürünlerin çürük önleyici 

etkisi üzerine doktora yapmış olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

Bölümü 
   

Farsça Mütercim Tercümanlık  1 -- 

HUKUK FAKÜLTESİ    

Kamu Hukuku Bölümü    

Milletlerarası Hukuk  1 -- 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. 

İktisat Bölümü    

İktisat Politikası  1 
Finansal krizler alanında çalışmaları 

olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü    

Tıbbi Patoloji  1 

Servikal neoplazilerde sitolojik ve 

histolojik tanı ile p16 ve Ki67 boyanma 

oranları ve yoğunlukları arasındaki 

korelasyon ile ilgili çalışma yapmış 

olmak. 

Beyin ve Sinir Cerrahisi  1 

Nöronavigasyon konusunda tecrübeli 

olmak, Propofol ve Sitikolin 

Kombinasyonunun Deneysel Kafa 

Travması Üzerindeki Koruyucu Etkileri 

üzerine deneysel çalışma yapmış olmak. 

TOPLAM 1 6  

 11734/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 30 Aralık 2014 – 13 Ocak 2015 tarihleri 

arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. 

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü 

Müdürlüğüne; Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre 

atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette 

bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR, 

553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere 

uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini 

karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı 

doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları 

gerekir. 

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. 

maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web 

adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve 

doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve 

doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, 

varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha 

olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde 

teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek 

birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir. 

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR 

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI 
KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

   

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI    

Yaylı Çalgılar Profesör 1 

Yaylı Çalgılar Doçent 1 

   

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   

Periodontoloji Yrd.Doçent(2) 1 

Pedodonti Yrd.Doçent(3) 1 

   

ECZACILIK FAKÜLTESİ   

Farmasötik Kimya Yrd.Doçent(4) 1 

   

EDEBİYAT FAKÜLTESİ      

Alman Dili ve Edebiyatı Profesör(1) 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör(1) 1 

Psikoloji Profesör(5)   1 

Psikoloji Profesör(6)   1 

Psikoloji Doçent(6) 1 

Psikoloji Doçent(7)  

Psikoloji Doçent(8)   1 

Tarih Doçent(9) 1 

Almanca Mütercim Tercümanlık Yrd.Doçent(1) 1 

Alman Dili ve Edebiyatı Yrd.Doçent(1) 1 
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FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR 

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI 
KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

   

EĞİTİM FAKÜLTESİ   

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör(10) 1 

Okul Öncesi Eğitimi Profesör(11) 1 

Özel Eğitim Profesör 1 

Alman Dili Eğitimi  Doçent(1) (12) 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent(13) 1 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doçent(14) 1 

Fransız Dili Eğitimi  Doçent(1) (15) 1 

İngiliz Dili Eğitimi  Doçent(1) 1 

Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 

Özel Eğitim Doçent 1 

Alman Dili Eğitimi  Yrd.Doçent(1)  1 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yrd.Doçent(16) 1 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yrd.Doçent(17) 1 

   

FEN FAKÜLTESİ   

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Profesör(18) 1 

İstatistik Teorisi Doçent(19) 1 

Uygulamalı Biyoloji Doçent(20) 1 

Uygulamalı Matematik Yrd.Doçent(21) 1 

   

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ    

Resim Profesör(22) 1 

Grafik Doçent(23) 1 

Seramik Doçent(24) 1 

Heykel Yrd.Doçent(25) 1 

   

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.   

Sosyal Hizmet Profesör(26) 1 

Yerel Yönetimler ve Siyaset Profesör(1) (27) 1 

Sosyal Hizmet Doçent(26) 1 

Aile ve Tüketici Bilimleri Yrd.Doçent 1 

   

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    

Bilgisayar Yazılımı Doçent(1) (28) 1 

Mineroloji ve Petrografi Doçent(29) 1 

Geoteknik Yrd.Doçent(1) (30) 1 

Maden Yatakları ve Jeokimya Yrd.Doçent(31) 1 

Otomotiv Yrd.Doçent(1) (32) 1 

Ulaştırma Yrd.Doçent(1) (33) 1 

   

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yrd.Doçent(34) 1 

Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol Yrd.Doçent(35) 1 
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FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR 

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI 
KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

TIP FAKÜLTESİ   

Göz Hastalıkları Profesör (Türkçe)(1)(36) 1 

Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör (Türkçe) (1) 1 

Üroloji Profesör (Türkçe) (1)(37) 1 

Üroloji Profesör (Türkçe) (1)(38) 1 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Profesör (Türkçe) (1)(39) 1 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent (Türkçe) (1)(40) 1 

Göz Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1)(41) 1 

Nükleer Tıp Doçent (Türkçe) (1)(42) 1 

Adli Tıp Yrd.Doçent (Türkçe) (1) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doçent (Türkçe) (1)(43) 1 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doçent (Türkçe) (1) 1 

Kardiyoloji Yrd.Doçent (Türkçe) (1)(44) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Yrd.Doçent (Türkçe) (1) 1 

 

AÇIKLAMALAR 

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer 

Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. 

Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim 

Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin 

Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben 

Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu 

belgeyi alabilirler. 

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların 

ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders 

verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından 

organize edilecek ve Web sayfamızda duyurulacaktır. 

2. Hücre kültürü ve doku mühendisliğinde deneyimli olmak. 

3. Halitozis konusunda deneyimli olmak. 

4. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Farmasötik Kimya alanında yapmış 

olmak. 

5. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak. 

6. Doçent unvanını Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında almış olmak. 

7. Doçent unvanını Deneysel Psikoloji alanında almış olmak. 

8. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji veya Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak. 

9. Doçent unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak. 

10. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. 

11. Doçent unvanını Özel Eğitim alanında almış ve Okul Öncesi Eğitiminde Kaynaştırma 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

12. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Alman Dili Eğitimi alanında almış olmak. 

13. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış ve 

Etkileşimli Web Tabanlı Öğrenme Materyalleri Tasarımı ve Geliştirme çalışmaları yapmış olmak 
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14. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 

alanında almış olmak. 

15. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Fransız Dili Eğitimi alanında almış olmak. 

16. Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış ve Standart Belirleme 

Yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

17. Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak. 

18. Doğrusal olmayan operatörler konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

19. İstatistik alanında doktora yapmış olmak. 

20. Apis grubu arı hastalıkları ile ilgili çalışmaları ve yayınları olmak. 

21. Yarı sonsuz optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

22. Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Unvanını Resim alanından almış olmak. 

23. Plastik Sanatlar alanında Doçentlik unvanını almış ve grafik tasarım ile reklam 

fotoğrafçılığı alanında çalışıyor olmak. 

24. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Alan: Seramik) ile sağlamış ve porselen 

konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak. 

25. Güzel Sanatlar alanında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi almış olmak, Güzel Sanatlar 

Fakülteleri Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik Programını tamamlamış 

olmak. 

26. Lisansüstü derecelerinden birini veya Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanında 

almış olmak. 

27. Doçentlik unvanını Kamu Yönetimi alanında almış olmak. 

28. Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimlerinden almış olmak. 

29. Medikal Mineroloji konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

30. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve Doktorasını Avrupa Bölgesi için doğrusal 

olmayan zemin büyütmesi modeli üretilmesi üzerine yapmış olmak. 

31. Doktorasını Metalik Maden Yatakları konusunda yapmış olmak. 

32. Doktorasını eşit kanallı açısal dövme yöntemi ile metalik malzemelerin şiddetli plastik 

deformasyonu konusunda yapmış olmak. 

33. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve Doktorasını alüvyonal vadide dalga 

yayılımı üzerine yapmış olmak. 

34. Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış, Mesleki Gelişim ve Sağlıkla 

İlişkili Fiziksel Uygunluk konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

35. Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış, Biyomekanik ve Kas-İskelet 

Sistemi simülasyonu alanında deneyimli olmak. 

36. Nörooftalmoloji ve oküler elektrofizyoloji konularında deneyimli olmak. 

37. Üroonkoloji ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak. 

38. Pediatrik üroloji yandalı olmak. 

39. Doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak. 

40. İnvaziv aspergilloz tanı ve tedavisi alanında araştırmalarının olması. 

41. Glokom konusunda deneyimi olmak. 

42. Nükleer tıp uzmanı ve bilim doktoru sahibi olmak. 

43. Yenidoğan yandal uzmanı olmak. 

44. Koroner BT Anjiyografi ile çalışma yapmış olmak. 11829/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. 

Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi 

Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari 

şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri 

(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini 

içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.) 

• Özgeçmiş 

• 2 adet fotoğraf 

• Nüfus cüzdanı sureti 

• Askerlik durum belgesi 

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) 

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için) 

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi 

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme 

Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer 

alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca 

araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), 

bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin 

belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer 

bilgileri içeren dosyalar 

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) 

adet dosya teslim edeceklerdir. 

NOT: 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir.  

* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.  

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra 

duyurulacaktır. 

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik 

Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik 

Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları 

halinde kabul edilecektir. 

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 

görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet 

yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde 

biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.  

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik 

belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 
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NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Geleneksel Türk El 

Sanatları/Geleneksel 

Türk El Sanatları 

Profesör 1 1 

Geleneksel Sanatlar alanında doçentliğini 

almış olmak. Yöresel Giysiler ve El 

Dokumaları konusunda çalışmış olmak.  

Geleneksel Türk El 

Sanatları/Geleneksel 

Türk El Sanatları 

Profesör 1 1 

 Türk ve İslam Sanatları alanında 

doçentliğini almış olmak. El Dokumacılığı 

ve Doğal Boyacılık konusunda çalışmış 

olmak. 

Geleneksel Türk El 

Sanatları/Geleneksel 

Türk El Sanatları 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Sanatta Yeterliliğini Sanat ve Tasarım 

alanında almış olmak. Düz Dokumacılık 

konusunda çalışmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ     

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri/Genel 

Cerrahi 

Profesör 1 1 

Genel Cerrahi uzmanı olmak, Yanıklarda 

akciğer hasarının önlenmesi konusunda 

çalışmış olmak. 

Temel Tıp Bilimleri/ 

Tıbbi Biyoloji 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Rekombinant protein ve rekombinant protein 

aşısı üretimi konusunda çalışmış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri/ 

Göğüs Hastalıkları 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Mediastinal lezyonlarda endoskopik 

ultrasonografi kullanımı konusunda çalışmış 

olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri/ 

Acil Tıp 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Acil Tıp Uzmanı olmak, Karaciğer sirozlu 

hastalarda yağ asidi bağlayıcı protein 

konusunda çalışmış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri/ 

Acil Tıp 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Acil Tıp Uzmanı olmak, Ağaçtan düşen 

hastaların yaralanma durumlarının 

değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak. 

Temel Tıp Bilimleri/ 

Histoloji Embriyoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Tıp Doktoru olmak, Histoloji Embriyoloji 

alanında doktora yapmış olmak. Üreme 

histolojisi ve gastrointestinal sistem üzerine 

çalışmış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri/ 

Tıbbi Farmakoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Farmakoloji 

alanında doktora yapmış olmak. 

Fitoöstrojenler konusunda çalışmış olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri/Ortopedi 

ve Travmataloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Alt ekstremite kemik tümörleri konusunda 

çalışmış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri/ 

Nöroloji 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Başağrılı hastalarda büyük oksipital sinir 

blokajı yanıtları konusunda çalışmış olmak. 
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ZİRAAT FAKÜLTESİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Tarımsal Biyoteknoloji/ 

Bitkisel Biyoteknoloji 
Doçent 1 1 

Bitki doku kültürü ve gen aktarımı 

konusunda çalışmış olmak. 

Zootekni/Yemler ve 

Hayvan Besleme 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Etlik piliçlerin in ovo beslenmesinde 

simbiyotik kullanımı konusunda çalışmış 

olmak. 

Tarımsal Biyoteknoloji/ 

Hayvansal 

Biyoteknoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Genetik Parametre ve Genetik Yönelim 

Tahmini konusunda çalışmış olmak. 

Tarla Bitkileri/ 

Çayır Mera ve Yem 

Bitkileri 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Bazı yem bitkisi karışımlarının verim ve 

kalite özellikleri konusunda çalışmış olmak. 

Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme/ 

Toprak Bilimi 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Toprak solucanları konusunda çalışmış 

olmak. 

Bitki Koruma/ 

Fitopatoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

 Bitki uçucu yağ ve ekstraktlarının antifungal 

ve biyoherbisidal etkisi konusunda çalışmış 

olmak 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Kimya/Biyokimya Doçent 2 1 Proteomik konusunda çalışmış olmak. 

Kimya/Analitik 

Kimya 
Doçent 1 1 

Enerjik malzemeler ve karakterizasyonu 

konusunda çalışmış olmak. 

Biyoloji/Biyoloji Doçent 2 1 

Pas mantarlarının taramalı elektron 

mikroskobu ile incelenmesi konusunda 

çalışmış olmak. 

Biyoloji/Biyoloji Doçent 1 1 
Bakterilerde toksijenite ve patojenite testleri 

konusunda çalışmış olmak. 

Antropoloji Doçent 2 1 
Fosil ve diş antropolojisi konusunda çalışmış 

olmak. 

Arkeoloji 

/Protohistorya ve Ön 

Asya Arkeoloji 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Orta ve Geç Tunç Çağı Arkeolojisi 

konusunda çalışmış olmak. 

Matematik/Cebir ve 

Sayılar Teorisi 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Serbest Lie cebirleri konusunda çalışmış 

olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Kamu Yönetimi Doçent 1 1 
Bilgi Yönetimi ve Yapay Zeka uygulamaları 

konusunda çalışmış olmak. 

İşletme 
Yardımcı 

Doçent 
3 1 

İş yerinde informal davranışlar ve olumsuz 

duygular konusunda çalışmış olmak. 
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BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

İşletme 
Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Uluslararası tüketim kültürü ve tüketici 

davranışları konusunda çalışmış olmak. 

İşletme 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

 Psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm 

konusunda çalışmış olmak 

İktisat 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Avrupa Birliği maliye politikaları konusunda 

çalışmış olmak. 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ  

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Moleküler yöntemler kullanarak biyolojik 

mücadele ajanlarının teşhisi konusunda 

çalışmış olmak 

Çevre Mühendisliği/ 

Çevre Bilimleri 

Yardımcı 

Doçent 
2 1 

Sineklerde endosimbiyotik bakteri florasının 

belirlenmesi konusunda çalışmış olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Azot uçlu ligandların spektroskopik 

özellikleri üzerine çözücülerin etkilesi 

konusunda çalışmış olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Beden Eğitimi ve Spor öğrencilerinin 

akademik, sportif ve öğretmenlik öz 

yeterlilikleri konusunda çalışmış olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

İlköğretim/Sosyal 

Bilgiler Eğitimi 
Doçent 2 1 

Kırşehir’de yaşayan Türk Boyları üzerine 

çalışmış olmak. 

Türkçe 

Eğitimi/Türkçe 

Eğitimi 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi alanında 

doktorasını tamamlamış olmak ve Yazma 

eğitimi konusunda çalışmış olmak. 

İlköğretim/İlköğretim 

Matematik Eğitimi 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

İntegral operatörleri ve Morey uzayları 

konusunda çalışmış olmak. 

 11846/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/66421 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Adıyaman/Merkez 

Adresi 
Mediko Sosyal Binası Kat: 2 

ADIYAMAN 
Tel-Faks 0 416 223 38 32 

Posta Kodu 02100 E-Mail imid@adiyaman.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Biosan Kimya Elek. Gıda San. Tic. Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 
Fevzi Çakmak Mah. 10569 Sk. No: 27 

Karatay/KONYA 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
176004444  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
19453  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (-) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11847/1-1 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/123847 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü  
İl/İlçe ANTALYA/Muratpaşa 

Adresi 
Demircikara Mahallesi 

Paşakavakları Caddesi No: 11/3 
Tel-Faks 

0 242 321 67 97 

0 242 321 15 12 

Posta Kodu 7100 E-Mail batem@batem.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
UFUK GÜLLÜ / UFUK GÜLLÜ 

MADENCİLİK 
 

Adresi 

Adres 1 : İnci Çiçeği Sokak 

No:2/A  Sarıyer İSTANBUL/  

Adres 2 : Çakmak Köy Mevkii 

Saray / VAN 

 

T.C. Kimlik No. 32338072626  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4200030812  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Ticaret Sicil No : 085/SARAY 

Oda Sicil No      : 012114 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11776/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Aksaray/Merkez 

Adresi 
Sanayi Mah. E-90 Bulvarı No: 53 

Aksaray 
Tel-Faks 0382 215 88 00-0382 215 88 15 

Posta Kodu 68100 E-Mail aksaray@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Vizyon Aksaray İnş. Tur. Tem. Gıda 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Hacı Hasanlı Mah. 700. Kurtuluş Sok. 

Tarım Kredi İşhanı Kat: 2 No: 30/32 

Aksaray 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8830324981  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Aksaray  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10728  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/52320 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kırklareli Kadın Konukevi 

Müdürlüğü 
İl/İlçe KIRKLARELİ/ Merkez 

Adresi 

Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü Vilayet Binası B/Blok 

Kat 2 

Tel-Faks (0288) 214 38 34  | (0288) 214 44 47 

Posta Kodu 39100 E-Mail kirklareli@aile.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Özkan YALÇIN Yalçın Kardeşler 

Hazır Yemek ve İkram Servisi  
 

Adresi 

Karacaibrahim Mahallesi Sanayi 

Sitesi 12. Blok No30/32 Merkez/ 

KIRKLARELİ 

 

T.C. Kimlik No. 10454682684  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Ticaret Sicil No: 4122  

Oda Sicil No: 004940 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/137352 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Iğdır Aile Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe IĞDIR/Merkez 

Adresi 
Emek Mahallesi Semayunt 

Caddesi No:1  
Tel-Faks 

(0476) 227 15 02 

(0476) 226 08 96 

Posta Kodu 76000 E-Mail igdir@aile.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Özer Hizmet İşletmeleri 

Taşımacılık Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İnşaat Ticaret ve 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi  

Alper ÖZEN 

Adresi 

Bağlar Mahallesi Vatan Caddesi 

Yadullah Caddesi Şen İş Merkezi 

Kat 3 No:33 Merkez/IĞDIR  

 

T.C. Kimlik No.  56437280218 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6890514348  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Ticaret Sicil No: 5350 

Oda Sicil No: 6880 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çankaya İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Namık Kemal Mah. Kumrular 

Cad. 95 Sokak No:7/5 
Tel-Faks 0312 419278485 

Posta Kodu 06650 E-Mail cankaya@cankaya-meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Barış Erbak  

Adresi 
Basın Cad. No:18/9 Basınevleri 

Keçiören/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 48697301390  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11778/1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/2/1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/3/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/4/1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/5/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/6//1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/7//1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/8/1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/9/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/10/1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/11/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/12/1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/13/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/14/1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/15/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/16/1-1 



30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11779/17/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2014 – Sayı : 29221 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5376-2 Karar Tarihi: 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, TP Petrol Dağıtım 

A.Ş.’nin; DEP/1503-2/23872 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Tüpraş Yolu Üzeri Yazı 

Mevkii Bahşılı-KIRIKKALE adresinde faaliyette bulunan Kırıkkale Akaryakıt Depolama ve 

Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin, Teslim alma ve/veya teslim etme “depolama hizmet 

bedeline dahildir/fiyat listesine göre ücrete tabidir.” şeklinde olan hükmün “Teslim alma veya 

teslim etme fiyat listesine göre ücrete tabidir.” olacak şekilde tadil edilmesine  

karar verilmiştir. 11747/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5376 – 4 Karar Tarihi : 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Total Oil Türkiye 

A.Ş.’nin; DEP/476-163/10883 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Atatürk Mah. Karaağaç Cad. 

No: 9 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine 

ilişkin;  

1) Depolama hizmeti fiyatlarında uygulanan indirimler; 

- 1.000 - 10.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 0, 

- 10.000 - 15.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 30, 

- 15.000 - 20.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler, için % 60, 

- 20.000 - 35.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 65, 

- 35.000 m3 ve üzeri benzin ve motorinler için % 71 olacak, 

2) Depolanacak akaryakıt miktarı; benzin türleri, motorin türleri ve bioyakıt türleri için 

1.000 m3 ve hizmet süresi 180 günden az ise talep reddedilecek, 

3) En az on beş yıl süreli, yıllık asgari 750.000 m3 çekiş taahhüdü içeren ve asgari 30.000 

m3'lük kapasite kiralamaları "Uzun Süreli Kapasite Kiralaması" olarak kabul edilecek ve uzun 

süreli kapasite kiralanması halinde uygulanacak günlük depolama hizmet bedelleri benzin türleri, 

motorin türleri ve bioyakıt türleri için 0,24 TL/m3 olacak, hizmet başına alınacak teslim alma 

ve/veya teslim etme hizmeti bedelinin ise benzin türleri, motorin türleri ve bioyakıt türleri için 

2,27 TL/m3 olacak, 

4) Uzun Süreli Kapasite Kiralanması durumunda, yıllık 750.000 m3'e kadar olan 

çekişlerde, "Teslim Alma" hizmet bedelinde % 86.8; "Teslim Etme" hizmet bedelinde % 87.7 

indirim uygulanacak, 750.000 m3 ve üzeri çekişlerde ise, "Teslim Alma" hizmet bedelinde % 

86.8; "Teslim Etme" hizmet bedelinde % 13.2 indirim uygulanacak, 

5) Uzun Süreli Kapasite Kiralanması durumunda münferiden fiyatlandırılan hizmetler için 

alınacak “yan hizmet” bedeli,  Kara Yolu ile Teslim Etme hizmetleri mesai saatleri dışında 

yapılırsa, ilave olarak 0,25 TL/m3 ilave olarak alınacak. 

şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. 11749/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5376-3 Karar Tarihi : 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, TP Petrol Dağıtım 

A.Ş.’nin; DEP/3878-3/31145 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Güney Mah. Ayazma Sk. No:4 
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Körfez/KOCAELİ adresinde faaliyette bulunan İzmit Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine 

ilişkin depolama tarifesinin, Teslim alma ve/veya teslim etme “depolama hizmet bedeline 

dahildir/fiyat listesine göre ücrete tabidir.” şeklinde olan hükmün “Teslim alma veya teslim etme 

fiyat listesine göre ücrete tabidir.”  olacak şekilde tadil edilmesine, 

karar verilmiştir. 11750/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5386 Karar Tarihi : 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2015 yılı için uygulanacak 

olan katılma payı oranına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanununun 10 uncu maddesinin değişik (D) bendinin (a) alt bendi ve LPG Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca; 

a) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle 

yükümlü oldukları 2015 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans 

kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir), 

b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel 

kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır), 

olarak belirlenmiştir. 

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2015 tarihli 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD 

Dolarının TL. karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanır. 

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 11759/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5385 Karar Tarihi : 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre 

uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, 

lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

a) Lisans alma bedeli: 

LPG Dağıtıcı lisansı için 203.600.- (ikiyüzüçbinaltıyüz)TL, 

LPG Depolama lisansı için 20.400.- (yirmibindörtyüz)TL, 

LPG Tüpü İmalatı lisansı 13.600.- (onüçbinaltıyüz) TL, 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve 

Bakımı Lisansı  2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL, 

LPG Taşıma lisansı 

- Karayolu için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

- Boru hattı ile taşıma 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

- Demiryolu için 3.500.- (üçbinbeşyüz TL, 
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- Denizyolu için gemi başına 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

LPG Otogaz Bayilik lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

b) Lisans sureti: 1.375.- (binüçyüzyetmişbeş)TL, 

c) Lisans tadili: 

LPG Dağıtıcı lisansı için 4.100.-(dörtbinyüz)TL, 

LPG Depolama lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

LPG Tüpü İmalatı lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve 

Bakımı Lisansı 1.375.- (binüçyüzyetmişbeş)TL, 

LPG Taşıma lisansı 

- Karayolu için 2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL, 

- Boru hattı ile taşıma 2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL, 

- Demiryolu için 2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL, 

- Denizyolu için gemi başına 2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL, 

LPG Otogaz Bayilik lisansı için 2.100.- (ikibinyüz) TL, 

d) Süre uzatımı (vize) Lisans alma bedelinin % 50’si 

Madde 2 - Bu karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 11760/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5384 Karar Tarihi : 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında 

faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 yılı 

için uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci 

maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca; 

a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, 

madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 

yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen 

piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir), 

b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 

2015 yılı katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır), 

olarak belirlenmiştir. 

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2015 tarihli 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD 

Dolarını aşmayacak şekilde hesaplanır. 

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür 

 11762/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 5383 Karar Tarihi : 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Petrol Piyasası 

Kanununun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2015 

yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, 

tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 

13 üncü maddesi uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı 

(vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir: 

a)Lisans alma bedeli: 

Rafinerici lisansı için 475.000.- (dörtyüzyetmişbeşbin) TL, 

Dağıtıcı lisansı için 343.300.- (üçyüzkırküçbinüçyüz) TL, 

Depolama lisansı için 20.400.- (yirmibindörtyüz) TL, 

İletim lisansı için 20.400.- (yirmibindörtyüz) TL, 

İhrakiye teslimi lisansı için 20.400.- (yirmibindörtyüz) TL, 

İşleme lisansı 

- Petrokimya için 20.400.-(yirmibindörtyüz) TL, 

- Biyodizel için 7.000.- (yedibin) TL, 

Madeni yağ lisansı için 68.000.- (altmışsekizbin) TL, 

Serbest kullanıcı lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

Taşıma lisansı 

- Demiryolu için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

- Denizyolu için gemi başına 3.500.-(üçbinbeşyüz) TL, 

Bayilik lisansı için 3.500.-(üçbinbeşyüz) TL, 

b) Lisans sureti 1.375.- (binüçyüzyetmişbeş) TL,  

c) Lisans tadili: 

Rafinerici lisansı için 9.500.-(dokuzbinbeşyüz) TL, 

Dağıtıcı lisansı için 7.000.-(yedibin) TL, 

Depolama lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

İletim lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

İşleme lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL, 

Madeni yağ lisansı için 3.500.-(üçbinbeşyüz) TL, 

Serbest kullanıcı lisansı için 2.100.- (ikibinyüz) TL, 

İhrakiye teslimi lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL 

Taşıma lisansı 

- Demiryolu için 2.100.- (ikibinyüz) TL, 

- Denizyolu için gemi başına 2.100.- (ikibinyüz) TL, 

Bayilik lisansı için 2.100.- (ikibinyüz) TL, 

d) Süre uzatımı(vize) Lisans alma bedelinin % 50’si  

e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası 

akaryakıt ticareti izni 20.500.- (yirmibinbeşyüz)TL,  

f) Tarife onayı 0.- (sıfır) TL. 

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür 

 11763/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 5380 Karar Tarihi : 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Doğal Gaz 

Piyasasında 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili 

ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2015 yılında uygulanacak 

olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

a) İthalat faaliyeti: 

(1) Lisans alma bedeli : 135.750.- (yüzotuzbeşbinyediyüzelli) TL. 

(2) Yıllık lisans bedeli : Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş )Kr 

Birden fazla ithalat lisansına sahip olan tek bir tüzel kişi, tüm ithalat lisansları kapsamında 

yaptığı satışların toplamı üzerinden tek bir yıllık lisans bedeli öder. 

b)İletim faaliyeti: 

i) İletim: 

(1) Lisans alma bedeli : 1.018.500 (birmilyononsekizbinbeşyüz) TL. 

(2)Yıllık lisans bedeli : İletimi yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 

ii) Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletimi: 

(1) Lisans alma bedeli : 49.500 (kırkdokuzbinbeşyüz) TL. 

(2) Yıllık lisans bedeli : İletimi yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 

c) Depolama faaliyeti: 

(1) Lisans alma bedeli : 271.500.- (ikiyüzyetmişbirbinbeşyüz) TL. 

(2) Yıllık lisans bedeli : Depolanan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 

d) Toptan satış faaliyeti: 

(1) Lisans alma bedeli : 68.000.- (altmışsekizbin) TL. 

(2) Yıllık lisans bedeli : Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 

e) Dağıtım faaliyeti: 

(1) Lisans alma bedeli : 68.000.- (altmışsekizbin) TL. 

(2) Yıllık lisans bedeli : Dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 

f) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti: 

i) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtımı: 

(1) Lisans alma bedeli : 13.700.- (onüçbinyediyüz) TL. 

(2) Yıllık lisans bedeli : İletim ve dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 

(sıfırtamonbindebeş) Kr. 

ii) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı: 

(1) Lisans alma bedeli : 13.700.- (onüçbinyediyüz) TL. 

(2) Yıllık lisans bedeli : Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

g)İhracat faaliyeti: 

a. Lisans alma bedeli : 27.250.- (yirmiyedibinikiyüzelli) TL. 

b. Yıllık lisans bedeli : İhracatı yapılan kWh başına 0 (sıfır) TL. 

Tüm faaliyetlere ilişkin lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma bedelleri 

aşağıdaki gibidir: 

(1) Lisans yenileme bedeli : İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedeli 

(2) Lisans tadili : 2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL. 

(3) Lisans sureti çıkartma : 700.- (yediyüz) TL. 

Madde 2 - Bu karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 11765/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5376-1 Karar Tarihi: 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında,  

(1) Sakarya EDAŞ’ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik 

Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve 

Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın eki "Ek-1"in aşağıdaki şekilde revize 

edilmesine karar verilmiştir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5381 Karar Tarihi: 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Doğal Gaz 

Piyasasında 2015 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, 

sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1 - Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca 2015 yılında uygulanacak 

olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize 

bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı 

hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 

a) Yapım ve Hizmet Sertifikası: 

(1) Sertifika alma bedeli  : 4.150.-(dörtbinyüzelli) TL. 

(2) Sertifika tadil bedeli  : 1.400.-(bindörtyüz) TL. 

(3) Sertifika vize bedeli  :    700.-(yediyüz) TL. 

(4) Sertifika yenileme bedeli  : Sertifika alma bedeli. 

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli  :    275.-(ikiyüzyetmişbeş) TL. 

 

b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası: 

 

 

Kuruma 

ödenecek bedel 

Sertifika veren dağıtım şirketinin 

alacağı hizmet bedeli 

(1) Sertifika alma bedeli :  0 (sıfır) TL 1.350.-(binüçyüzelli) TL. 

(2) Sertifika tadil bedeli : 0 (sıfır) TL 400.-(dörtyüz) TL. 

(3) Sertifika vize bedeli : 0 (sıfır) TL 150.-(yüzelli TL. 

(4) Sertifika yenileme bedeli : 0 (sıfır) TL Sertifika alma bedeli. 

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli : 0 (sıfır) TL 150.-(yüzelli) TL. 

 

Madde 2 - Bu karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 11758/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5379 Karar Tarihi: 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Elektrik 

Piyasasında 2015 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, 

önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki 

karar alınmıştır. 

Madde 1 - 02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca 2015 yılında 

uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, 

önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
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a) Üretim faaliyeti: 

Önlisans için: 

(1) Önlisans Alma Bedelleri: 

Kurulu güç değeri, “P(MW)” 

0 < P ≤ 10 MW 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL 

10 < P ≤ 25 MW 11.000 (Onbirbin)TL 

25 < P ≤ 50 MW 16.500 (Onaltıbinbeşyüz)TL 

50 < P ≤ 100 MW 27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL 

100 < P ≤ 250 MW 55.000 (Ellibeşbin)TL 

250 < P ≤ 500 MW 110.000 (Yüzonbin)TL 

500 < P ≤ 1000 MW 165.000 (Yüzaltmışbeşbin)TL 

P > 1000 MW 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL 

 

(2) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak 

üzere önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin yüzde onu 

tahsil edilir. 

(3) Önlisans Tadil Bedeli: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil 

öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen önlisans alma 

bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen önlisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer 

aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL (Bu hükmün yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan önlisans 

tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL’den az olamaz.) 

(4) Önlisans Sureti Çıkartma Bedeli: 1.100 (Binyüz)TL. 

Üretim Lisansı İçin: 

(1) Lisans Alma Bedelleri: 

Kurulu güç değeri, “P(MW)” 

0 < P ≤ 10 MW 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL 

10 < P ≤ 25 MW 11.000 Onbirbin)TL 

25 < P ≤ 50 MW 16.500 (Onaltıbinbeşyüz)TL 

50 < P ≤ 100 MW  27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL 

100 < P ≤ 250 MW 55.000 (Ellibeşbin)TL 

250 < P ≤ 500 MW 110.000 (Yüzonbin)TL 

500 < P ≤ 1000 MW 165.000 (Yüzaltmışbeşbin)TL 

P > 1000 MW 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL 

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr. 

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si. 

(4) Lisans Tadili : Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi 

değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli ile 

yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının 

aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil bedelinin % 

1’i dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL’den az olamaz.) 

(5) Lisans Sureti Çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL 

b) İletim faaliyeti: 

(1) Yıllık lisans bedeli: İletimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr. 
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(2) Lisans tadili: 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL  

(3) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL 

c) Dağıtım Faaliyeti İçin: 

(1) Lisans alma bedeli: 

Bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarı, “D (kWh)” 

D ≤ 100 milyon kWh 27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL 

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh 55.000 (Ellibeşbin)TL 

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh 82.500 (seksenikibinbeşyüz)TL 

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh 137.500 (Yüzotuzyedibinbeşyüz)TL 

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh  275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL 

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh 550.000 (Beşyüzellibin)TL 

D>10 milyar kWh 825.000 (sekizyüzyirmibeşbin)TL 

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr. 

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si 

(4) Lisans tadili: Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji 

miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen 

yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki 

fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.500 (beşbinbeşyüz)TL. 

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL 

d) Tedarik Lisansı İçin:  

(1) Lisans Alma Bedeli: 

a - Görevli tedarik şirketleri için: 550.000 (Beşyüzellibin)TL 

b - Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler için: 302.500 (üçyüzikibinbeşyüz) TL 

(2) Yıllık lisans bedeli:  

a - Görevli tedarik şirketleri için toptan ve/veya perakende satışı yapılan toplam kWh 

başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr. 

b - Diğer tedarik şirketleri için toptan ve/veya perakende satışı yapılan toplam kWh başına 

0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr. 

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si. 

(4) Lisans tadili: 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL 

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL., 

e) Piyasa İşletim Lisansı İçin :  

(1) Lisans Alma Bedeli: 550.000 (Beşyüzellibin)TL. 

(2) Yıllık lisans bedeli: 0 (sıfır) Kr. 

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si. 

(4) Lisans tadili: 5.100 (Beşbinyüz)TL. 

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL.  

OSB’ler İçin: 

a) OSB üretim faaliyeti: 

(1) Lisans alma bedeli: 

 

Kurulu güç değeri, “P(MW)” 

0 < P ≤ 10 MW 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL 

10 < P ≤ 25 MW 11.000 Onbirbin)TL 

25 < P ≤ 50 MW 16.500 (Onaltıbinbeşyüz)TL 

50 < P ≤ 100 MW  27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL 

100 < P ≤ 250 MW 55.000 (Ellibeşbin)TL 

250 < P ≤ 500 MW 110.000 (Yüzonbin)TL 

500 < P ≤ 1000 MW 165.000 (Yüzaltmışbeşbin)TL 

P > 1000 MW 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL 
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(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr. 

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si. 

(4) Lisans Tadili: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi 

değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma 

bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer 

aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.500 (beşbinbeşyüz)TL. (Bu hükmün yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil 

bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL’den az olamaz.) 

(5) Lisans Sureti Çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL. 

b) OSB dağıtım faaliyeti: 

(1) Lisans alma bedeli: 

Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı, “D (kWh)” 

D ≤ 100 milyon kWh 27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL  

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh 55.000 (Ellibeşbin)TL 

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh 82.500 (seksenikibinbeşyüz)TL 

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh 137.500 (Yüzotuzyedibinbeşyüz)TL 

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL 

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh 550.000 (Beşyüzellibin)TL 

D>10 milyar kWh 825.000 (sekizyüzyirmibeşbin)TL 

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr. 

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si 

(4) Lisans tadili: 5.500 (Beşbinbeş)TL. 

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL. 

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 11761/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5382 Karar Tarihi: 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Doğal Gaz 

Piyasasında 2015 yılında uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1 - 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanununun 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Kanunla değişik (B) fıkrasının (a) bendi 

uyarınca, 

a) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü 

oldukları katılma payına ilişkin oran 2015 yılı için %0,05 (onbindebeş), 

b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin ödemekle 

yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran 2015 yılı için 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - Bu karar 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 11764/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5373 Karar Tarihi: 25/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, “Ham Petrol, 

Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar” hakkında 

aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1 - Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında; 

a) Ham petrol kapsamında, kondensat ve ham petrol, 

b) Akaryakıtlar kapsamında; ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere; benzin, 

motorin, fuel oil türleri ile biodizel, yakıt nafta ve gazyağı, 

c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları, 

ç) Madeni yağ, 

d) Baz yağ, 

e) Akaryakıta harmanlanan ürün, 

yer alır. 

Madde 2 - Petrol Piyasası Kanununun uygulanması açısından; aşağıda verilen 

maddelerden; 

a) 2709.00.10.00.00 ve 2709.00.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler 

“ham petrol”, 

b) 2710.12.15.00.11, 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11, 

2710.12.49.00.12, 2710.19.25.00.11, 2710.19.43.00.11, 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 

2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11, 2710.19.68.00.11, 2710.20.11.00.11 ve 3826.00.90.00.14 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “akaryakıt”,  

c) İhrakiye sayılan akaryakıtlardan; 

(1) 2710.12.31.00.00, 2710.12.70.00.00 ve 2710.19.21.00.00 Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonlu maddeler “havacılık yakıtları”, 

(2) 2710.19.43.00.12, 2710.19.43.00.13, 2710.19.43.00.14, 2710.19.43.00.16, 

2710.19.46.00.13, 2710.19.46.00.14, 2710.19.46.00.15, 2710.19.46.00.17, 2710.19.47.00.13, 

2710.19.47.00.14, 2710.19.47.00.15, 2710.19.47.00.17, 2710.19.48.00.11, 2710.19.62.00.13, 

2710.19.62.00.14, 2710.19.62.00.15, 2710.19.62.00.17, 2710.19.62.00.19, 2710.19.62.00.23, 

2710.19.62.00.24, 2710.19.62.00.25, 2710.19.62.00.26, 2710.19.62.00.27, 2710.19.62.00.28, 

2710.19.64.00.13, 2710.19.64.00.14, 2710.19.64.00.15, 2710.19.64.00.17, 2710.19.64.00.21, 

2710.19.64.00.23, 2710.19.64.00.24, 2710.19.64.00.25, 2710.19.64.00.26, 2710.19.64.00.27, 

2710.19.64.00.28, 2710.19.68.00.13, 2710.19.68.00.14, 2710.19.68.00.15, 2710.19.68.00.17, 

2710.19.68.00.21, 2710.19.68.00.23, 2710.19.68.00.24, 2710.19.68.00.25, 2710.19.68.00.26, 

2710.19.68.00.27 ve 2710.19.68.00.28 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “denizcilik 

yakıtları”, 

ç) 2710.19.81.00.00, 2710.19.83.00.00, 2710.19.85.00.00, 2710.19.87.00.00, 

2710.19.91.00.00, 2710.19.93.00.00, 2710.19.99.00.25, 3403.11.00.00.00, 3403.19.10.00.00, 

3403.19.90.00.00, 3403.91.00.00.00 ve 3403.99.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu 

maddeler “madeni yağ”, 
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d) 2710.19.75.00.00, 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 

2710.19.99.00.24 ve 2710.19.99.00.98 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “baz yağ”, 

e) Akaryakıtla harmanlanan ürünlerden; 

(1) 3826.00.90.00.14 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu madde, “motorin türlerine 

harmanlanan ürün”, 

(2) 2207.20.00.10.13, 2207.20.00.10.14 ve 2909.19.90.00.13 Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonlu ürünler, “benzin türlerine harmanlanan ürün”, 

olarak işleme alınır. 

Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, ihrakiye teslimi ile ihrakiye alt başlıklı ve 

istasyonlu kategorili bayilik lisansı sahiplerince karıştırılmaksızın deniz araçlarında kullanılmak 

üzere teslim edilen benzin, motorin ve fuel oil türleri de ihrakiye olarak addedilir. 

Madde 3 - Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen ve 50 kilogramı 

(50 kilogram dahil) geçmeyenler hariç olmak üzere; ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan 

akaryakıtların ithalat işlemleri; Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri 

yapabilecek donanıma sahip gümrük idarelerinden yapılır. 

Madeni yağ ithalatı Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek 

donanıma sahip gümrük idarelerinden yapılır. 

Madde 4 – Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda 

sayılanlarca yapılır: 

a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile 

karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar, 

b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve kuruma bayi bilgileriyle birlikte 

verilen pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı 

sahipleri, 

c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye 

pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi 

lisansı sahipleri, 

tarafından ithal edilebilir. 

Madde 5 – Akaryakıtla harmanlanan ürünler, akaryakıtlara; 2 nci maddede belirlenen 

türlere uygun olmak ve akaryakıtın teknik düzenlemesinde belirlenen oranı aşmamak üzere 

harmanlanabilir. 

Madde 6 – Yurt içinde akaryakıt olarak piyasaya; 

a) 2710.12.15.00.11 GTİP’li madde “Yakıt nafta”, 

b) 2710.12.45.00.11 GTİP’li madde “Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”, 

c) 2710.12.45.00.13 GTİP’li madde “Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (E10)” 

ç) 2710.12.49.00.11 GTİP’li madde “Kurşunsuz Benzin 98 Oktan”, 

  d) 2710.12.49.00.12 GTİP’li madde “Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (E10)”, 

e) 2710.19.25.00.11 GTİP’li madde “Gazyağı”, 

f) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 GTİP’li madde “Motorin”, 

g) 2710.19.62.00.10 ve 2710.19.64.00.10 GTİP’li maddeler “Kalorifer Yakıtı” 
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ğ) 2710.19.62.00.11 ve 2710.19.64.00.11 GTİP’li maddeler “Fuel Oil”, 

h) 2710.19.68.00.11 GTİP’li madde “Yüksek Kükürtlü Fuel Oil”, 

ı) 3826.00.90.00.14 GTİP’li madde “Biodizel”, 

isimleriyle sunulabilir. 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 GTİP’li Motorinin resmi 

ismi, herhangi bir vergi farklılaştırması kapsamında teslim edilmesi durumunda “Kırsal Motorin” 

şeklinde değiştirilir. 

İhrakiye teslimi faaliyetleri kapsamında akaryakıt olarak piyasaya;  

a) 2710.19.43.00.12, 2710.19.46.00.13 ve 2710.19.47.00.13 GTİP’li Maddeler “Deniz 

motorini (DMX)”, 

b) 2710.19.43.00.13, 2710.19.46.00.14 ve 2710.19.47.00.14 GTİP’li Maddeler “Deniz 

motorini (DMA)”, 

c) 2710.19.43.00.14, 2710.19.46.00.15, 2710.19.47.00.15 ve 2710.19.48.00.11 GTİP’li 

Maddeler “Deniz motorini (DMB)”, 

ç) 2710.19.43.00.16, 2710.19.46.00.17 ve 2710.19.47.00.17 GTİP’li Maddeler “Deniz 

motorini (DMZ)”, 

d) 2710.19.62.00.24, 2710.19.64.00.24 ve 2710.19.68.00.24 GTİP’li Maddeler 

“Denizcilik yakıtı (RMA- 10)”, 

e) 2710.19.62.00.13, 2710.19.64.00.13 ve 2710.19.68.00.13 GTİP’li Maddeler 

“Denizcilik yakıtı (RMB-30)”, 

f) 2710.19.62.00.14, 2710.19.64.00.14 ve 2710.19.68.00.14 GTİP’li Maddeler “Denizcilik 

yakıtı (RMD-80)”, 

g) 2710.19.62.00.15, 2710.19.64.00.15 ve 2710.19.68.00.15 GTİP’li Maddeler 

“Denizcilik yakıtı (RME-180)”, 

ğ) 2710.19.62.00.25, 2710.19.64.00.25 ve 2710.19.68.00.25 GTİP’li Maddeler 

“Denizcilik yakıtı (RMG-180)”, 

h) 2710.19.62.00.17, 2710.19.64.00.17 ve 2710.19.68.00.17 GTİP’li Maddeler 

“Denizcilik yakıtı (RMG-380)”, 

ı) 2710.19.62.00.26, 2710.19.64.00.26 ve 2710.19.68.00.26 GTİP’li Maddeler “Denizcilik 

yakıtı (RMG-500)”, 

i) 2710.19.62.00.27, 2710.19.64.00.27 ve 2710.19.68.00.27 GTİP’li Maddeler “Denizcilik 

yakıtı (RMG-700)”, 

j) 2710.19.62.00.19, 2710.19.64.00.21 ve 2710.19.68.00.21 GTİP’li Maddeler “Denizcilik 

yakıtı (RMK-380)”, 

k) 2710.19.62.00.28, 2710.19.64.00.28 ve 2710.19.68.00.28 GTİP’li Maddeler 

“Denizcilik yakıtı (RMK-500)”, 

l) 2710.19.62.00.23, 2710.19.64.00.23 ve 2710.19.68.00.23 GTİP’li Maddeler “Denizcilik 

yakıtı (RMK-700)”, 

isimleriyle sunulabilir. Bu Kararın 2 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen akaryakıtlar, 

denizcilik yakıtı olarak da bu maddenin birinci fıkrasında yer alan resmi isimleriyle piyasaya 

sunulur. 
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Madde 7 – Denizcilik yakıtları; Türk karasuları içinde veya bitişiğindeki deniz 

vasıtalarına, motorin ve fuel oil türlerinin karıştırılması suretiyle yeni ürün olarak veya doğrudan 

motorin ve fuel oil türleri olarak arz edilir. 

Madeni yağlar, denizcilik amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır. 

İkinci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan 

denizcilik yakıtları haricindeki, denizcilik amaçlı olarak kullanılan akaryakıtlar karıştırılamaz. 

Madde 8 – Havacılık yakıtları, havacılık tesislerinde hava vasıtalarına, Türk Gümrük 

Tarife Cetvelinde yer alan isimleriyle arz edilir. 

Madeni yağlar, havacılık amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır. 

Madde 9 – 6, 7, 8 inci maddelerde yer almayan sıvı maddeler, akaryakıt ve ihrakiye olarak 

piyasaya sunulamaz. 

Akaryakıt (ihrakiye sayılanlar dahil) türleri ile ilgili her türlü yazışma, bildirim ve ticari 

işlemlerde, bu Karar’da belirlenen resmi isimlerin kullanılması zorunludur. Akaryakıt türlerinin 

satışında, gümrük beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan isimler 

değiştirilemez. Ancak, karıştırma sonucu elde edilen deniz motorini ve denizcilik yakıtlarında, 

elde edilen ürünün özelliğine uygun resmi isimler kullanılır. 

Madde 10- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 22/12/2011 tarihli ve 3572-12 sayılı 

Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 11 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Geçici Madde 1 – Serbest dolaşıma 1/1/2015 tarihinden önce giren;  

a) 3826.00.90.00.12 GTİP numaralı “Yakıtbiodizel”, 

b) 2710.19.43.00.15, 2710.19.46.00.16, 2710.19.47.00.16 ve 2710.19.48.00.12 GTİP 

numaralı “Deniz Motorini (DMC)”, 

c) 2710.19.62.00.12, 2710.19.64.00.12 ve 2710.19.68.00.12 GTİP numaralı “Denizcilik 

Yakıtı (RMA-30)”, 

ç) 2710.19.62.00.16, 2710.19.64.00.16 ve 2710.19.68.00.16 GTİP numaralı “Denizcilik 

Yakıtı (RMF-180)”,  

d) 2710.19.62.00.18, 2710.19.64.00.18 ve 2710.19.68.00.18 GTİP numaralı “Denizcilik 

Yakıtı (RMH-380)” 

e) 2710.19.62.00.20, 2710.19.64.00.22 ve 2710.19.68.00.22 GTİP numaralı “Denizcilik 

Yakıtı (RMH-700)”  

resmi ismiyle tanımlı ürünler; 01/02/2015 tarihinden sonra piyasa faaliyetine konu 

edilmez. 

Madde 12 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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