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KANUNLAR

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7164 Kabul Tarihi: 14/2/2019

MADDE 1 – 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arama ve araştırma” ibaresi “ara-
ma, araştırma ve işletme” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında kurulan şirketler özel hukuk hükümlerine tabi olup 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-
büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 18/5/1994
tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4/7/2001
tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Dü-
zenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ile bunların ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler ile ka-
mu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri, şirketler veya
ortak olduğu şirketler ile bunların iş ve işlemleri hakkında uygulanmaz. Şirketlerin faaliyetleri
iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar bu madde kapsamında kurulan şirketlerin ta-
lebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile şirketlerde istihdam edilebilir. Bunların ku-
rumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer
malî ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, şirketteki
görevlerinin sona ermesinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları üzerine daha önce çalış-
tıkları kurum veya kuruluşların öğrenimlerine ve kazanılmış hak aylıklarına uygun kadrolarına
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veya durumlarına uygun pozisyonlarına, ayrılmadan önceki kadro ve pozisyonları dikkate alın-
maksızın en geç üç ay içerisinde sınavsız atanırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen
kişilerin şirket ve alt şirketlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde
değerlendirilir. Bu durumda, şirketlerdeki çalışmalarından dolayı kıdem tazminatları ödenmez
ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.” 

MADDE 2 – 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Mua-
fiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen-
miştir. 

“GEÇİCİ MADDE 5 – 14/1/2012 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda kadro
karşılığı sözleşmeli personel statüsünde bulunan ve halen bu statüde görevine devam eden per-
sonel hakkında, anılan tarihte yürürlükte bulunan 12 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası
ve bu maddeye istinaden Başbakan onayı ile yürürlüğe giren 26/6/2000 tarihli Türkiye Atom
Enerjisi Kurumunda Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Usul ve
Esaslarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu, geçici 12 nci ve geçici
16 ncı madde hükümleri de dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 3 – 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku-
ruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka-
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kömür Alımı
EK MADDE 7 – Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması halinde

kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacı ile bu Kanun kapsamında elektrik üre-
tim tesisleri kurması ve işletmesi ile ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya
kendisine üretim tesisi işletme hakkı devredilen sermaye şirketlerinin sözleşme kapsamında
tahsis edilen sahasından kömür alımı yapabilir.”

MADDE 4 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 1 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasına “madenlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “milli menfaatlere uygun olarak”
ibaresi eklenmiştir.  

MADDE 5 – 3213 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Genel Müdürlük”,
“Buluculuk”, “Beyan”, “İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu”, “Maden Hakları”, “Devlet Hakkı”,
“Ruhsat Bedeli”, “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler” tanımları ile “Sertifika” tanımı “Ruhsat” ola-
rak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Münfesih” ve “Kurul” tanımları yürürlükten kaldırılmış
ve maddeye aşağıdaki “Maden İşletme Faaliyetleri”, “Madencilik Faaliyetleri”, “Görünür Re-
zerv Geliştirme Hakkı” ve “Teknik Eleman” tanımları eklenmiştir. 

“Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü.”
“Buluculuk: Herhangi bir ruhsat döneminde bir kaynak veya rezervin ulusal maden

kaynak ve rezerv raporlama koduna göre hazırlanmış rapor sonucunda ortaya çıkartılması.”
“Beyan: İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek veya açıklamak

maksadı ile yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş oldukları belge.”
“İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu: Madencilik faaliyetleri ile ilgili konularda ihtisas sahibi

kamu kurum ve kuruluşları.
Maden Hakları: Madenlerin aranması, bulunması, görünür rezervinin geliştirilmesi ve

işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan
maddî imkânlar.”

“Devlet Hakkı: Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme
yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım.”

“Ruhsat Bedeli: Taban bedelinin, ruhsatın yürürlükte kaldığı takvim yılı sayısı, maden
grubu, cinsi ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılarak ekli (1) ve (2) sayılı
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tablolarda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna kadar; arama ruhsatla-
rında tamamı Genel Müdürlüğün bütçesine ve işletme ruhsatlarında ise %30’u çevre ile uyum
planı çalışmalarını temin etmek üzere teminat olarak, %20’si Genel Müdürlüğün bütçesine,
%50’si ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına
yatırılması gereken tutar.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler: Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun kapsamın-
da Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya
yetkili ve bunlardan sorumlu olan, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis
olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran
maden arama ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler.”

“Ruhsat: Madenlerin aranması ve işletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen belge.”

“Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim için yapılan
faaliyetler.

Madencilik Faaliyetleri: Madenlerin aranması, üretime yönelik hazırlık çalışmaları,
üretilmesi, sevkiyatı, cevher hazırlama ve zenginleştirme, atıkların bertarafı, ruhsat sahasındaki
stoklama/depolama işlemleri, maden işletmelerinin kapatılması ve çevre ile uyumlu hale geti-
rilmesi ile ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik geçici tesislerin yapılması. 

Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı: Ruhsat sahibi ile veya ihalelik sahalara ilişkin Genel
Müdürlük ile gerçek/tüzel kişiler ve/veya kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan sözleşme
kapsamında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama koduna göre hazırlanmış rapor ile
belirlenen görünür rezervden, bu görünür rezervi ortaya çıkaran gerçek/tüzel kişiler ve/veya
kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı pay.

Teknik Eleman: İşletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak, Ka-
nun ve ilgili mevzuat kapsamında istihdam edilen maden, jeoloji, jeofizik mühendisleri ve ih-
tiyaç hâlinde harita mühendisleri ile diğer mühendisler.”

MADDE 6 – 3213 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “Maden ruhsatları” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“,  görünür rezerv geliştirme hakkı” ibaresi eklenmiştir.       
“Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatı, buluculuk,

görünür rezerv geliştirme ve işletme ruhsatı haklarının hiçbiri hisselere bölünemez. Her biri
bir bütün hâlinde muameleye tabi tutulur.”

MADDE 7 – 3213 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ma-
dencilik yapabileceği statüsünde yazılı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“Buluculuk ve görünür rezerv geliştirme hakları, maden siciline bilgi amaçlı şerh edilir.
24 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri kapsamında ruhsat hukukunun sona ermesi hali
hariç ruhsatın devri, intikali, terki ve ruhsatın iptali, sicile şerh edilmiş buluculuk ve görünür
rezerv geliştirme haklarını ortadan kaldırmaz. Genel Müdürlük, buluculuk ve görünür rezerv
geliştirme haklarının tarafı değildir.”

MADDE 8 – 3213 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “il özel idareleri” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” ibaresi eklenmiş, aynı
cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve fıkranın ikinci cümlesinde yer alan
“harcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi olmayan illerde” ibaresi eklenmiş, onikinci
fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “İşletme ruhsatları” ibaresinden sonra gelmek üzere
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“, tapu kayıtları ile” ibaresi eklenmiş ve fıkranın altıncı cümlesinde yer alan “il özel idaresine”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına” ibaresi
eklenmiş, onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onaltıncı, onsekizinci ve ondoku-
zuncu fıkralarında yer alan “Kurul” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş, ondokuzuncu
fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, yirminci fıkrası
ile yirmibirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş-
tir.

“Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen alanlara yapılan ruhsat müracaatlarının hak
sağlaması hâlinde, iki ay içinde ruhsat bedeli yatırılması ve 16 ncı maddeye göre müracaatta
bulunulması şartıyla ruhsat düzenlenir. Ruhsat sahasındaki bu alanlara ilişkin ilgili kurumlardan
izin alınması için ruhsat sahibine bir yıl süre verilir. Bu süre içinde bu alanların izin alınamayan
kısımları ruhsat sahasından taksir edilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır.”
“Maden ruhsat sahalarında, maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasın-
daki geçici tesisler dışındaki faaliyetler ve/veya tesisler için Bakanlığın izni olmaksızın hiçbir
surette işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemez.”

“Madencilik faaliyetleri ile Devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, li-
man, baraj, enerji tesisleri, petrol, doğalgaz, jeotermal boru hatları, su isale hatları gibi kamu
yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engel-
lemesi, maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım için başka alternatif alan-
ların bulunamaması durumunda, madencilik faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açı-
sından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere, ilgili Bakanlığın uygun görüşü alı-
narak Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı
yerine geçer. Maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilme-
sine veya ruhsatın iptal edilmesine Bakanlık tarafından karar verilir.”
“Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe herhangi bir se-
beple ödenmek zorunda kalınan tutar, lehine karar verilen tarafa rücu edilir.”

“Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için verilmiş izinler,
temditler dahil ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerlidir. Ruhsatın temdit edilmesi hâlinde
madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için verilmiş bütün izinler
temdit süresi sonuna kadar hiçbir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır.

Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet
izni olmadan veya onüçüncü fıkraya aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde 46.579
TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ih-
lalleri tespit eden kamu kurum ve kuruluşu diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına durumu
bildirir. Bu ihlallerin ilk tespit tarihinden itibaren, ilk tespit dâhil üç yıl içinde üç kez yapıldı-
ğının tespiti hâlinde ise ruhsat iptal edilir.”

“Ruhsat sahalarında ruhsat sahipleri, madencilik faaliyetleri ve madenlerin işlenmesine
yönelik faaliyetler dışında hiçbir faaliyette bulunamaz ve geçici tesisler dışında herhangi bir
tesis veya alt yapı tesisi kuramaz. Ruhsat sahalarında ruhsat sahibi veya diğer gerçek veya tüzel
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ancak Bakanlık tarafından uygun görülmesi hâlinde ticari
veya sınai faaliyette bulunabilir.

Maden ruhsat sahalarında rezerv kaybına sebebiyet verilmemesi için, arazinin vasfına
bakılmaksızın ruhsat sahaları hafriyat toprağı, cüruf, inşaat yıkıntı atığı ve benzeri atıklar için
döküm alanı olarak kullanılamaz, maden ruhsat sahalarına kamu kurum ve kuruluşları tarafın-
dan döküm izni verilemez. Ancak maden ruhsat sahalarında rezervin bittiğinin Genel Müdür-
lükçe tespiti hâlinde Genel Müdürlükçe kamu kurum ve kuruluşlarına izin verilir. Rezervin
bittiğinin tespit edilememesi veya rezervin varlığının tespiti hâlinde ise Genel Müdürlüğe kamu
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kurum ve kuruluşları tarafından yapılan döküm izni talepleri onbeşinci fıkra kapsamında yatı-
rım çakışması olarak değerlendirilir ve ilgili hükümlere göre sonuçlandırılır. İhalelik sahalar
için de arazinin vasfına bakılmaksızın, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınması zorunludur.
Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen
idari para cezasının on katı tutarında idari para cezası uygulanarak bu faaliyetler durdurulur,
yapılan dökümün ruhsat sahasından veya ihalelik sahadan kaldırılması için altı ay süre verilir,
bu süre içerisinde kaldırılmaması hâlinde bu fıkra kapsamındaki idari para cezası iki katı olarak
uygulanır. Bu işlemler valilik veya ilgili idare tarafından yerine getirilerek, yapılan masraflar
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 9 – 3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “% 50’si” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ve IV. Grup (c) bendi madenlerden altın, gümüş ve platin için ise
Devlet hakkının % 40’ı” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “dördüncü” ibaresi
“beşinci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – 3213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“yazılı” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasına “uygulanır” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve beyanlardaki hata ve noksanlıklar düzeltilinceye kadar maden üretim faali-
yetleri durdurulur” ibaresi eklenmiş, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde,
yedinci fıkrasında yer alan “engelleyen ve” ibaresi “engelleyen ve/veya” şeklinde ve aynı fık-
ranın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “şekilde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya haksız yere” ibaresi eklenmiş, onbirinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle bu Kanun hükümlerinin uygu-
lanmasını engelleyen ve/veya haksız surette hak iktisabına sebep olan teknik elemana ve daimi
nezaretçiye 1.000 TL idari para cezası uygulanır. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların üç yıl
içinde tekrarı hâlinde teknik elemana ve daimi nezaretçiye 5.000 TL idari para cezası uygula-
narak bu Kanun gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin her tek-
rarında hak mahrumiyeti uygulamasına devam edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti,
teknik elemanın bağlı bulunduğu mesleki teşekküle bildirilir.

Daimi nezaretçi, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek
tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine haftada en az bir kez kaydetmek zorundadır. Bu
süre içerisinde işletmede yeni bir durumun ve/veya işletme güvenliği açısından riskli bir duru-
mun ortaya çıkması hâlinde bu hususu aynı gün deftere kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde
daimi nezaretçiye 1.000 TL idari para cezası uygulanır. İkinci kez bu yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi durumunda daimi nezaretçiye 5.000 TL idari para cezası uygulanarak bu Kanun
gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Daimi nezaretçi defterini, daimi
nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin ibraz edilmemesi, ruhsat sahibi ya da
vekili tarafından imzalanmaması veya düzenli tutulmaması hâlinde, ruhsat sahibine 31.054 TL
idari para cezası verilir. Bu fıkranın ihlalinin ruhsat sahibi veya vekili tarafından aynı yıl içe-
risinde tekrarı hâlinde idari para cezası iki kat olarak uygulanır.”

“Bu Kanuna göre;
a) Ruhsatın ait olduğu grup dışında veya birden fazla bendi bulunan grupta kendi bendi

dışında veya üretim hakkı olmayan madenin üretilmesi ve/veya sevk edilmesi,
b) Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak maden çıka-

rılması veya numune alınması dışında izinsiz üretim ve/veya satış yapılması,
c) Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı dışında kullanması ve/veya

ruhsat alanını madencilik faaliyetleri dışında kullanması ve/veya kullandırması,
ç) Galeri atımı yöntemi ile patlatma yapılması,
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d) Genel Müdürlükçe faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması,
sahanın güvenli hale getirilmesi ile ilgili faaliyetler sonucunda üretilen madenin ve/veya faa-
liyetler durdurulmadan önce üretilmiş stoktaki madenin Genel Müdürlükten izin alınmadan
sevk edilmesi,

e) Ruhsat sahasında yapılan üretim veya satışların beyan edilmemesi,
f) Yapılmayan üretimin Genel Müdürlüğe yapılmış olarak beyan edilmesi,
g) Arama faaliyet raporlarında yapıldığı beyan edilen asgari faaliyetlerin yapılmaması

veya eksik yapılması, 
ğ) Patlatma izni olmaksızın patlayıcı madde kullanılarak üretim yapılması, 
h) İşletme ruhsatlarında işletme izni olmadan ve/veya işletme izin alanı dışında maden

üretilmesi veya sevk edilmesi,
ı) 7 nci madde kapsamındaki gerekli izinler alınmadan ve/veya gerekli izinlerin alın-

madığı alanda maden üretilmesi veya sevk edilmesi,
haksız yere hak iktisabı sayılır. Haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususlarla

ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul edilir.”
“İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlâl edildiğinin tespiti
hâlinde ruhsat iptal edilir.”

“Bu Kanun kapsamında tanımlanan işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş
tüzel kişiler Genel Müdürlükten yetki belgesi almakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş tüzel ki-
şilere yetki belgesinin verilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması ve
belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 

“Yetkilendirilmiş tüzel kişilere Genel Müdürlüğe vermiş oldukları her türlü bilgi, belge
ve beyanın gerçek dışı veya yanıltıcı olması hâlinde 31.054 TL idari para cezası uygulanır.  Bu
fıkradaki ihlalin üç yıl içinde tekrarı hâlinde idari para cezası iki katı olarak uygulanır ve bu
Kanun gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır.”

MADDE 11 – 3213 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde, “Devlet kuruluşla-
rından da” ibaresi “Devlet kuruluşlarından ve üniversitelerden de” şeklinde ve üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması
veya ruhsat sahibince ya da vekilince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi
hâlinde 31.054 TL, bu fiillerden herhangi birinin tekrarı hâlinde ise iki katı tutarında idari para
cezası uygulanır, mahallinde tetkik ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim faaliyetleri
durdurulur.”

MADDE 12 – 3213 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı
ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülki idare amirlikleri, il özel idareleri,
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından
tespit edilmesi hâlinde, ilgili mülki idare amiri tarafından sevk edilen madene el konulur ve
ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten sevk fişi olmaksızın sevk edilen miktar için söz ko-
nusu madenin ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası verilir. Bu fıkranın
ihlalinin tekrarı hâlinde sevk fişi olmaksızın sevk edilen miktar için sevk edilen madenin ocak
başı satış bedelinin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı sevk fişi ile kayıt altına
almadığı veya bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına
ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının beş katı tutarında idari para
cezası verilir. Bu fıkranın ihlalinin tekrarı hâlinde bildirilmeyen miktar için madenin ocak başı
satış bedelinin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.
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Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının tespiti
hâlinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare tarafından el konulur. Bu fiili iş-
leyenlere, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el ko-
nulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin ocak başı satış bedelinin
beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Üretim hakkı olmayan madenin üretiminin ya-
pıldığının tespiti hâlinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare amirliklerince
el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bu fıkra kapsa-
mında üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin,
ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan madenler,
mülki idare amirliklerince satılarak bedeli büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme
ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde il özel idaresi hesabına aktarılır. Bu fıkranın ihlalinin
tekrarı hâlinde madenin ocak başı satış bedelinin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Hammadde üretim izni olmadan ve/veya Genel Müdürlüğe bildirilen yüklenici dışında
gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretim yapıldığının tespit edilmesi durumunda faaliyetler
durdurularak üretilen hammaddeye mülki idare tarafından el konulur. Bu fiili işleyen kişilere,
bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış
olan hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilen kısmına ocak başı satış
bedeli tutarında, hammaddenin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan projeler dışında kulla-
nılan, ticarete konu edilen ve/veya satışının yapıldığı tespit edilen kısmına ise ocak başı satış
bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan
kullanılan hammaddeler için ocak başı satış bedeli, tüvenan hammaddenin ocak başı fiyatına
göre, herhangi bir işleme tabi tutularak kullanılan hammaddeler için ise ocak başı satış bedeli
işlem görmüş hammaddenin ocak başı fiyatına göre hesaplanır. El konulan madenler, mülki
idare amirliklerince satılarak bedeli büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koor-
dinasyon başkanlığı, diğer illerde il özel idaresi hesabına aktarılır. Bu fıkranın ihlalinin tekrarı
hâlinde madenin ocak başı satış bedelinin on katı tutarında idari para cezası uygulanır ve ham-
madde üretim izni iptal edilir.

Ruhsatlı, ancak işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespiti hâlinde,
faaliyetler durdurularak üretilen madene el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, ödenmesi gereken
Devlet hakkına ilaveten bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma im-
kânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para
cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli büyükşehir
belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde il özel idaresi
hesabına aktarılır. Bu fıkranın ihlalinin tekrarı hâlinde madenin ocak başı satış bedelinin on
katı tutarında idari para cezası uygulanır.” 

“Genel Müdürlük veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanacak idari
para cezasının hesaplanmasında esas alınacak ocak başı satış fiyatı, bir önceki yıl geçerli olan
ocak başı satış fiyatının, ilgili yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması sureti ile hesaplanır.”

MADDE 13 – 3213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü
fıkraları ile ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiş ve maddeye bağlı ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ekte yer alan şekilde değiştiril-
miştir.

“Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur.
I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer grup madenlerin ruhsat bedelleri Genel Müdür-
lüğün belirlediği bankada açılacak hesaba yatırılır. Yatırılan işletme ruhsat bedelinin %50’si
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimince Hazine hesabına on beş işgünü
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içinde aktarılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi olan
illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına, diğer illerde ise il özel idaresi he-
sabına yatırılır. Ruhsat bedelinin her yıl ocak ayının sonuna kadar tamamının yatırılmaması
hâlinde yatırılmayan kısmının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl haziran ayının son gününe
kadar yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir. Ruhsat bedellerinin yatırılması ile
ilgili ruhsat sahibine ayrıca herhangi bir tebligat ve bildirim yapılmaz. İptal edilen ruhsatlar
için ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken ruhsat bedelinin ödenmeyen kısmı 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak
tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için düzenlenen ruhsatlardan ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası
sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilerek 7 nci madde kapsamındaki mülkiyet izni sahiplerinden
sahanın kabul edilerek teslim alındığına dair belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi şartı
ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun ve bu Kanun kap-
samında ruhsata ilişkin geçmiş borcunun bulunmaması hâlinde çevre ile uyum bedeli iade edi-
lir.”

“Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde Genel
Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına ödenir. İdari para cezalarına karşı otuz gün içinde idare
mahkemelerinde dava açılabilir. Verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması
takip ve tahsilatı durdurmaz. Genel Müdürlük genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili be-
deli en geç on beş iş günü içerisinde Hazine hesabına aktarır. Tahakkuk eden ve ödenmeyen
Devlet hakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil
dairesine bildirilir. İlgili tahsil dairesi idari para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en
geç bir ay içerisinde durumu Genel Müdürlüğe bildirir.

I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer grup madenlerde ruhsat birleştirme, izin
alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, rödövans ve devir talepleri, 16 ncı maddenin
onbirinci fıkrası gereğince yapılan talepler, işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme
ruhsat taban bedelinin Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlü-
ğün muhasebe birimi hesabına yatırılması ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında
vadesi geçmiş borcun bulunmaması hâlinde müracaat edilir. I. Grup (a) bendi madenlerde ise
işletme ruhsat taban bedelinin büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinas-
yon başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırıldığına
dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunma-
ması hâlinde müracaat edilir. Aksi takdirde bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ruhsat taban
bedelleri iade edilmeksizin reddedilir.”
“Ruhsat bedeli; arama ruhsatlarında, ekli (1) sayılı tabloda;  işletme ruhsatlarında ise ekli (2)
sayılı tabloda belirtilen şekilde hesaplanır.” 

“Ruhsat sahiplerinin ruhsat yürürlük yazısı, ruhsat devri, rödövans sözleşmesi, izin
alanı değişikliği, ruhsat birleştirme, ruhsat alanı küçültme, terk, mera tahsis değişikliği, geçici
tatil, işletme izni, pasa değerlendirme, pasa döküm alanı, 16 ncı maddenin onbirinci fıkrası ge-
reğince yapılan zaruri üretim izni, kamu yararı kararı, kamulaştırma kararı ve patlayıcı madde
talepleri; aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal
elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin bulunması, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi
kapsamında borcunun bulunmaması, ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve
Devlet hakkı borcu olmaması, işletme izni olan işletme ruhsatlarında daimi nezaretçi atamasının
yapılmış olması, yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması ve mevzuatın ilgili hü-
kümleri kapsamında ibraz edilmesi gereken belgelerin tamamının eksiksiz bir şekilde ibraz
edilmesi şartıyla değerlendirmeye alınır, aksi takdirde talep reddedilir. Ruhsat devir taleplerinde
tahakkuk etmiş/edecek, diğer taleplerde ise tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet
hakkı borcu olmaması aranır.”
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MADDE 14 – 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin başlığı “Devlet hakkı” şek-
linde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “%4” ibaresi
“%4,5” şeklinde, (e) bendinde yer alan “%2” ibaresi “%3” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “ve kendi entegre tesisinde” ibaresi “entegre
tesislerde” şeklinde ve “%50’si” ibaresi “%75’i” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının bi-
rinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve mevcut ikinci cümlesinde
yer alan “Ayrıca, diğer madenlerden bu” ibaresi “Bu” şeklinde, dokuzuncu, onuncu, onbirinci
ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ondördüncü fıkrasında yer alan “Ba-
kanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “esaslar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, onbeşinci fıkrasına “indirim”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve artırım” ibaresi eklenmiş ve onaltıncı fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, onyedinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe”
şeklinde, onsekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş
ve maddeye bağlı ekli (3) sayılı tablo ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

“Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması hâlinde, aynı pazar
ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak
başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı,
bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel
Müdürlükçe ilan edilir. Ruhsat sahipleri tarafından Devlet haklarının beyanında kullanılan ocak
başı satış fiyatı, Genel Müdürlükçe ilan edilen ocak başı satış fiyatından daha düşük olamaz.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

“Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Genel Müdürlük tarafından
denetlenir ve eksik beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en
az ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı alınır. Ancak, kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için dü-
zenlenen ruhsatlardan alınacak Devlet hakkında bu şart aranmaz.”
“Altın, gümüş ve platin dışındaki diğer madenler ise bu madde kapsamında belirtilen özel in-
dirimlerin sadece birinden istifade edebilirler.”

“Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen
iznin beş hektarı geçmemesi hâlinde, bu alandan ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel
alınmaz. Sahanın rehabilite edilerek teslim edilmesinden sonra, talep edilmesi hâlinde teslim
edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.

Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin beş hektarı geçmesi hâlinde, beş hektarı aşan
kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre fon bedelleri hariç diğer bedeller alınır.

Ruhsatın temdit edilmesi durumunda, aynı ruhsat sahası içerisinde Tarım ve Orman
Bakanlığınca izin verilen sahanın beş hektarı geçmemesi hâlinde ağaçlandırma bedeli, beş hek-
tarı geçmesi hâlinde beş hektarı aşan kısım için fon bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine
göre bedel alınır.”

“Ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılan Devlet
hakkı tutarının; 

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde, tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere
anılan muhasebe birimince Hazine hesabına on beş işgünü içinde aktarılır. Bu tutarın %50’sini,
yarısı kırsalda kullanılmak kaydıyla, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına aktarılmak
üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye İçişleri Bakanı yetkilidir.

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise %25’i il özel idaresi hesabına, %25’i ruh-
satın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili
ilçeye veya ilçelerin köylere hizmet götürme birlikleri hesabına, %50’si de genel bütçeye kay-
dedilmek üzere Hazine hesabına anılan muhasebe birimince on beş işgünü içinde aktarılır.”
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“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmayıp, bu maddenin altıncı veya yedinci fıkrası kapsa-
mında belirtilen özel indirimlerden veya 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teşvik-
lerden yararlanan ruhsatlar ile ruhsat sahiplerinin kendi çimento üretim tesisinin hammadde
ihtiyacını tedarik ettiği ruhsatların, altın, gümüş ve/veya platin işletme izni olan ruhsatların ve
ilgili mali mevzuat kapsamında yeminli mali müşavir tasdikine tabi olan ruhsat sahiplerinin
ruhsatlarının Devlet hakkı beyan formunun yeminli mali müşavirlerin tasdiki ve ruhsat sahibi-
nin imzası ile verilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan Devlet hakkı beyanları verilme-
miş sayılır.”

“Devlet hakkının tamamı, her yıl haziran ayının son gününe kadar ruhsat sahibi tara-
fından Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılır.”

“Bu Kanun kapsamında ruhsat sahipleri için öngörülen idari para cezaları hammadde
üretim izin belgesi ile çalışılan sahalarda faaliyeti yürüttüğü tespit edilen gerçek ya da tüzel
kişiler için veya faaliyette bulunanın tespit edilememesi hâlinde ise hammadde üretim izin bel-
gesi sahipleri için geçerlidir.”

“Hammadde üretim izni talep edilen alanın 20 kilometre yakınında Genel Müdürlükçe
tespit edilen pasa, artık ve atık olması hâlinde bunlar projede kullanılır. Söz konusu pasa, artık
ve atığın projede kullanılması için fiziksel ve kimyasal özelliklerinin uygun olmadığının uzman
kuruluş raporu ile belgelendirilmesi hâlinde hammadde üretim izni talep edilebilir.”

MADDE 15 – 3213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ruhsat sahibi, arama ve/veya işletme ruhsatı süresince Ulusal Maden Kaynak ve Re-
zerv Raporlama Koduna göre hazırlanan teknik raporlar ile kaynak veya rezerv olarak bildirdiği
madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkı talep eden ruhsat sahibine buluculuk belgesi verilir.”

“Buluculuk hakkı hesabında kullanılacak ocak başı satış fiyatı, Genel Müdürlük tarafından her
yıl belirlenerek ilan edilen ve Devlet hakkı ödemelerinde esas alınan ocak başı satış fiyatından
daha düşük olamaz.”

“Üçüncü kişiler, ihalelik sahalara ilişkin Genel Müdürlük ile veya ruhsat sahibi ile yap-
tıkları sözleşmeler kapsamında ruhsat sahasındaki görünür rezervi tespit etmeye ve/veya ge-
liştirmeye yönelik yaptıkları faaliyetler sonucunda, tespit ettikleri ve/veya geliştirdikleri görü-
nür rezervde pay sahibi olabilirler. Görünür rezervi geliştirme hakkına yönelik yapılan sözleş-
meler Genel Müdürlüğe başvurulması hâlinde maden siciline bilgi amaçlı şerh edilir.”

MADDE 16 – 3213 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “III.
Grup ve” ibaresi “III. Grup,” şeklinde, “sertifikası” ibaresi “ruhsatı” şeklinde değiştirilmiş ve
“arama ruhsatı” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça”
ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “sertifikası” ibaresi “ruhsatı”
şeklinde, altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunması ve birleştirmeye
konu tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla, düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta
birleştirilebilir.” 
“Diğer ruhsatlar hangi aşamada olursa olsun birleştirilemez. Ancak kamu kurum ve kuruluşla-
rının ruhsatları hangi aşamada olursa olsun birleştirilebilir.”

MADDE 17 – 3213 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “sertifikası” ibareleri “ruhsatı” şeklinde,
üçüncü, dördüncü, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve ondördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde ve
onikinci fıkrasında yer alan “50.000” ibareleri “77.632” şeklinde değiştirilmiştir.

“İşletme ruhsatı taleplerinde, I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenler
için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat
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süresi sonuna kadar, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması şartıyla Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere işletme ruhsat ta-
ban bedeli ve işletme ruhsat bedeli yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühen-
disinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ve bu projenin uygulanabilmesi için gerekli
olan mali yeterliliğine ilişkin belgelerin ve aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta
adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin ruhsat sahibi
tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir ve ilgili saha
ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Projedeki teknik eksiklikler
iki ay içerisinde Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine bildirilir, eksiklikler yapılan bil-
dirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara
31.054 TL idari para cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda projedeki
teknik eksiklikleri tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve ilgili saha ihalelik saha ko-
numuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Talebin kabul edilmemesi hâlinde yatırılan
işletme ruhsatı taban bedeli iade edilmez, işletme ruhsat bedeli ise iade edilir. Taleplerin uygun
görülmesi hâlinde bir ay içinde işletme ruhsatı düzenlenir.

Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay ön-
cesine kadar, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulun-
maması şartıyla Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere işletme ruhsat taban be-
deli yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlan-
mış işletme projesi ve aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya
kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin ruhsat sahibi tarafından Genel Mü-
dürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir ve ilgili saha ihalelik saha konumuna
getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Genel Müdürlükçe proje üzerinde veya mahallinde
yapılan/yapılmış inceleme sonucunda tespit edilen, projedeki teknik eksiklikler ve süre uzatımı
talebinde bulunulan ruhsata ilişkin vadesi geçmiş ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum
teminatı ve Devlet hakkı gibi mali eksiklikler Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine iki
ay içerisinde bildirilir, eksiklikler yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksik-
liklerini verilen sürede tamamlamayanlara 31.054 TL idari para cezası uygulanır. Ruhsat süre-
sinin sonuna kadar eksikliklerin tamamlanmaması durumunda ruhsat süresi uzatılmaz ve bu
alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile
ruhsatlandırılır. Talebin kabul edilmemesi hâlinde yatırılan işletme ruhsatı taban bedeli iade
edilmez. Süre uzatım talebinin uygun görülmesi hâlinde ise en geç ruhsat süre sonundan itiba-
ren bir ay içinde işletme ruhsatının süresi, işletme ruhsatının süresinin bitim tarihinden itibaren
uzatılır. Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında maden işletme faaliyetleri yapılamaz.”

“I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldır. Diğer grup madenlerin
işletme ruhsat süresi on yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir. I. Grup (a) bendi
ve diğer gruplardaki maden işletme ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden altı ay önce süre
uzatma talebinin olması ve uygun bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden iş-
letme ruhsat süresini uzatma taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak
üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından be-
lirlenen uzatma bedeli alınır. Süre uzatımları dahil toplam işletme ruhsat süresi I. Grup ma-
denlerde otuz yılı, II. Grup madenlerde kırk yılı, diğer grup madenlerde ise elli yılı geçmeyecek
şekilde projesine göre Genel Müdürlük tarafından belirlenir. I. Grup madenlerde otuz yıldan
altmış yıla kadar, II. Grup madenlerde kırk yıldan seksen yıla kadar sürenin uzatılmasına Bakan,
diğer grup madenlerde ise elli yıldan doksandokuz yıla kadar sürenin uzatılmasına Cumhur-
başkanı yetkilidir. Ruhsat süreleri, süre uzatımları dahil bu süreleri aşamaz ve süresinin sonuna
gelen ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın ruhsat sahasındaki buluculuk ve
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görünür rezerv geliştirme hakkı düşürülerek ihalelik saha konumuna gelir. Kamu kurum ve
kuruluşlarına ait ruhsatlarda süre sınırları uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından
ihale edilen ruhsat sahalarında ruhsat süre başlangıcı hak sahibi adına ruhsatın düzenlendiği
tarihtir. 

Arama ruhsatlı sahalara, geçici tesis alanı ile arama süresince belirlenen görünür ve/veya
muhtemel rezerv alanı üzerine, arama ruhsatının diğer kısımları taksir edilerek, işletme ruhsatı
verilir. Ancak maden işletme faaliyetlerinin yapılması mümkün olmayan küçük alanlar içerecek
şekilde işletme ruhsatı düzenlenemez. Maden işletme faaliyetleri yapılamayacak nitelikte küçük
alanlar içerir şekilde yapılan işletme ruhsat taleplerinde bu alanlar Genel Müdürlükçe ruhsattan
taksir edilir. Taksir edilen küçük alan, taksir edildiği ruhsatın mücaviri sayılmaz. İşletme ruh-
satlarında, geçici tesis alanı ve görünür rezerv alanına işletme izni verilir. Muhtemel rezerv
alanlarının IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarında on yıl, diğer grup maden işletme ruhsat
sahalarında beş yıl içinde Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre kaynak
ve/veya rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir. İşletme ruhsatlarında muhtemel re-
zerv alanlarının Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre kaynak ve/veya re-
zerv alanı haline getirilmesine yönelik yapılacak faaliyetlerde 17 nci maddenin dokuzuncu fık-
rası hükmü uygulanır. İşletme ruhsatlarında, işletme izin alanı dışında kalan alanlarda görünür
rezervin tespitine yönelik yapılacak arama faaliyetlerinde alınması gerekli izinler arama ruh-
satları ile aynı hükümlere tabidir.”

“V. Grup madenlerde işletme ruhsatı süresi beş yıl olup bu süre uzatılabilir.”
“Görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine maden işletmeciliğine engel olacak şekilde

başka grup işletme ruhsatı verilemez. Ayrı ayrı üretilmesi imkanı olmayan farklı gruptaki ma-
denler için üst üste işletme ruhsatı verilemez. Ancak farklı gruptaki ruhsat taleplerinin aynı ki-
şiye ait olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri hâlinde
bu şart aranmaz. IV. Grup maden ruhsat sahaları üzerine V. Grup maden ruhsatı verilemez. V. Grup
maden ruhsat sahalarının üzerine ise IV. Grup maden ruhsatı verilebilir. Ancak bu durumda
IV. Grup maden ruhsat sahalarında yapılan madencilik faaliyetlerinde elde edilen V. Grup ma-
denlerin V. Grup maden ruhsat sahibine IV. Grup maden ruhsat sahibi tarafından herhangi bir
bedel talep edilmeksizin teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 10 uncu maddenin yedinci
fıkrası ile 12 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilir. Ayrıca V. Grup maden
ruhsatlarında, 16 ncı maddenin on birinci fıkrası kapsamında zaruri üretim ve/veya pasa de-
ğerlendirme izni verilmez.

Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin çakışmasından dolayı, ruh-
sat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları
hâlinde, Genel Müdürlük, projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonu-
cunda bu alanda ayrı ayrı çalışma imkânının tespiti hâlinde, çalışma esasları Genel Müdürlükçe
belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin verilir.”

“Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ve 10/6/1983 tarihli ve 2840 sayılı Bor Tuzları,
Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir
Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum
madenleri ile bu ruhsatlarda birlikte işletilme zorunluluğu olan, kompleks halde bulunan ma-
denler için bu maddede yazılı süreler uygulanmaz.” 

MADDE 18 – 3213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan
“Bakanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“İhalelik sahalar, ihale edilmeksizin ihtisaslaşmış Devlet kuruluşlarına Bakan onayı ile
verilebilir.”
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MADDE 19 – 3213 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun 5 inci maddesine göre maden ruhsat sahipleri
ile yapmış olduğu arama ve araştırma tip sözleşmeleri maden siciline bilgi amaçlı şerh edilir.”

MADDE 20 – 3213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan ma-
den ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları
ihale etmeye yetkilidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak ihale sonucunda Türkiye Taşkömürü
Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, ihaleyi kazananla yapacağı sözleşme hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ihale edilen sahayı devredebilir ve ihaleyi kazanan adına ruhsat düzenlenebilir.
Ruhsat devrine esas olan sözleşme ilgili ruhsatın siciline şerh edilir. Genel Müdürlük bu söz-
leşmenin tarafı değildir. Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumunun halen kendisi tarafından doğ-
rudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edi-
lemez. Kamu kurum ve kuruluşları ruhsat sahalarındaki rödövansçılarının rödövansa konu olan
kısmını ruhsat sahalarından bölerek rödövans sözleşmesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla
rödövans sözleşmesi sona erene kadar rödövans sözleşmesini yaptığı kişiye devredebilir ve rö-
dövansçı adına ruhsat düzenlenebilir. Ruhsat devrine esas olan rödövans sözleşmesi ilgili ruh-
satın siciline şerh edilir. Genel Müdürlük bu sözleşmenin tarafı değildir.  Bu fıkra kapsamında
devredilmiş olan ruhsat sahalarında yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak Maden Ka-
nunu, İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar ruhsatı
devralana aittir.”

MADDE 21 – 3213 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Bakanlığın” ibaresi “Genel Müdürlüğün” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Genel Müdürlük rödövans sözleşmelerinin tarafı değildir.”

MADDE 22 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 38 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsat süresinin

bitimine bir yıldan daha az süre kalan ruhsatlar için 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen altı aylık süre hükmü uygulanmaz.

24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ruhsat sürelerini aşan şekilde temdit
edilmiş ruhsatlar temdit süresi sonuna kadar geçerli olup bu ruhsatlar azami ruhsat sürelerini
aşacak şekilde temdit edilemez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat süresi bitmiş olup
sonuçlanmamış temdit talepleri ise 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki azami ruhsat süre-
lerini aşacak şekilde ruhsat süresinin bitiş tarihinden itibaren beş yılı aşmayacak şekilde temdit
edilebilir.

GEÇİCİ MADDE 39 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce V. Grup maden
ruhsat sahaları için 16 ncı maddenin onbirinci fıkrası kapsamında verilen zaruri üretim ve/veya
pasa değerlendirme izinleri iptal edilir. IV. Grup madenlerin işletme izin alanlarıyla V. Grup
madenlerin işletme izin alanlarının çakışması durumunda, V. Grup madenlerin işletme izin
alanları taksir edilir.

GEÇİCİ MADDE 40 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş-
letme ruhsatlarındaki mümkün ve muhtemel rezerv alanlarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarında on yıl, diğer grup maden işletme
ruhsat sahalarında beş yıl içinde Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre
kaynak ve/veya rezerv haline getirilmeyen alanlar taksir edilir. Bu kapsamdaki işletme ruhsat-
larında mümkün ve muhtemel rezerv alanlarının Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama
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Koduna göre kaynak ve/veya rezerv haline getirilmesine yönelik yapılacak faaliyetlerde 17 nci
maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü uygulanır. Bu kapsamdaki işletme ruhsatlarında, işletme
izin alanı dışında kalan alanlarda görünür rezervin tespitine yönelik yapılacak arama faaliyet-
lerinde alınması gerekli izinler arama ruhsatları ile aynı hükümlere tabidir.

GEÇİCİ MADDE 41 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş-
letme ruhsatlarının maden işletme faaliyetleri yapılamayacak nitelikteki küçük alanları ruhsat
sahibinin ve/veya bu alana mücavir ruhsat sahibinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe taksir
edilebilir. Bu kapsamda oluşan ihalelik sahalar taksir edildiği ruhsatın mücaviri sayılmaz.

GEÇİCİ MADDE 42 – 31/12/2019 tarihi dâhil bu tarihten önce düzenlenmiş işletme
ruhsatları için ödenmesi gereken 2020 yılı işletme ruhsat bedeli hesaplanırken, ruhsatın yürür-
lükte kaldığı takvim yılı sayısı (RS) bir (1) olarak alınır. 31/12/2019 tarihine kadar 6592 sayılı
Kanunun 9 uncu maddesi ile değişik 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca arama ve işletme
ruhsat bedeli alınmaya devam olunur.”

MADDE 23 – 3213 sayılı Kanunun;
a) 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlık bütçesinden” ibaresi

“Genel Müdürlük bütçesinden” ve onüçüncü fıkrasında yer alan “0,5’i” ibaresi “1’i” şeklinde,
b) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından” ibaresi “Genel

Müdürlük tarafından” şeklinde,
c) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık bütçesine” ibaresi “Genel

Müdürlük bütçesine” şeklinde,
ç) 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan alacağı” ibaresi “Genel

Müdürlükten alacağı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Genel Mü-
dürlüğe” şeklinde,

d) 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça kendisine” ibaresi  “Ge-
nel Müdürlükçe kendisine” şeklinde,

e) 46 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlığa müracaat”
ibareleri “Genel Müdürlüğe müracaat”  şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan   “Bakanlıkça
tespiti” ibaresi “Genel Müdürlükçe tespiti” şeklinde,  onuncu fıkrasında yer alan “Bakanlığın
müracaatı” ibaresi “Genel Müdürlüğün müracaatı” şeklinde,

f) Ek 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça şerh edilmiş”  ibaresi
“Genel Müdürlükçe izin verilmiş” şeklinde,

değiştirilmiştir.
MADDE 24 – 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 14 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “ölçü aletlerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere
“muayenelerinin veya” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafın-
dan yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere
aykırı faaliyette bulunması,”

MADDE 25 – 3516 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü
aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına
kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya ge-
çirilmesine karar verilir.

d) Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin muayenelerini
veya tamir ve ayarını yapan kişiye, ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir.
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e) Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıl-
dığı işin niteliğine göre ikiyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ve-
rilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

“h) Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafın-
dan yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere
aykırı faaliyette bulunması halinde ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir.

i) Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal edil-
miş olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü
ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arz eden, satın alan veya
bulunduran kişiye onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

j) Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kul-
lanan kişiye bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu
ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

MADDE 26 – 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 16 ncı mad-
desinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – 3516 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 3 – 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine giren fiilleri

1/12/2018 tarihinden önce işleyenler hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki
ölçü aletleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde periyodik
muayene başvurusunda bulunanlar muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü
aletlerini kullanabilir. Bu süre içinde periyodik muayene için başvuruda bulunmayanlar ise söz
konusu ölçü aletini kullanamaz. Kullananlar hakkında belirtilen bent uyarınca işlem yapılır.” 

MADDE 28 – 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 237 nci madde-
sinin dördüncü fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde yer
alan “, bilgi işlem altyapısını sağlamak ve yürütmek” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (h)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül
ettirilmiş ve ekli (1) sayılı listede belirtilen kadro ihdas edilerek Kanuna ekli (I) sayılı cetvele
eklenmiştir. 

“ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı: Kurum bilişim stratejisini hazırlamak ve uygulamak,
yazılım ve donanım altyapısı dahil olmak üzere bilişim alanı ile ilgili tüm işleri yürütmek.”

MADDE 30 – 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü mad-
desinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “, bayi sayısı, depolama kapasitesi (işletme
stok kapasitesi hariç) konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama yapılmaz” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum, lisans sahiplerinden bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerinin tahsi-
linde kullanmak üzere Kurulca belirlenecek hususlarda teminat mektubu talep edebilir. Teminat
mektubu alınacak lisans türleri, teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çev-
rileceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenir.”

MADDE 31 – 5015 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ya-
rısının” ibaresi “tamamının” şeklinde, “geçiş ücreti hariç” ibaresi “geçiş ücreti dahil” şeklinde,
üçüncü fıkrasında yer alan “Ras Gharib (21.5 API)” ibaresi “Arab Heavy (27.5 API)” şeklinde
değiştirilmiştir. 
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MADDE 32 – 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Bu Kanuna veya ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesi hâlinde so-

rumluları hakkında Kurulca aşağıdaki idari para cezaları uygulanır:  
a) Aşağıdaki hallerde iki milyon Türk Lirasından az olmamak ve on milyon Türk Lira-

sını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası
faaliyetinden elde edilen net satış hasılatının binde ondördü oranında idari para cezası uygula-
nır:

1) Rafinerici, dağıtıcı, taşıma, ihrakiye, işleme, depolama, iletim, madeni yağ üretimi
ve serbest kullanıcı lisansı kapsamına giren faaliyetlerin lisans almaksızın yapılması.

2) 18 inci maddenin ihlali.
3) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin ihlali.
4) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin ihlali.
b) Bayilik lisansı sahipleri yönünden (a) bendinde yer alan cezaların yarısı uygulanır.
c) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim

firmalarına, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri hâlinde ulusal markere ilişkin olarak lisans
sahibine (a) bendi uyarınca uygulanan cezanın dörtte biri uygulanır.

ç) Aşağıdaki hallerde bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sorumlulara,
bir milyon iki yüz elli bin Türk Lirasından az olmamak ve altı milyon iki yüz elli bin Türk Li-
rasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası
faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onikisi oranında idari para cezası uygulanır:

1) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması (yedinci fıkra hariç).
2) 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerin ihlali.
3) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak

engellenmesi veya engellemeye teşebbüs edilmesi.
d) Aşağıdaki hallerde sorumlulara, beş yüz elli bin Türk Lirasından az olmamak ve iki

milyon yedi yüz elli bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda
ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onbiri oranında
idari para cezası uygulanır:

1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının ihlali.
2) Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası

ile dördüncü fıkrasının (d) ve (l) bendi dışındaki hükümlerinin ihlali.
3) Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sahip olunan lisansın verdiği haklar

dışında faaliyet gösterilmesi.
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin

dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi.
5) 17 nci maddenin ihlali.
e) Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince (d) bendinde yer alan fiillerin işlenmesi hâlinde,

elli bin Türk Lirasından az olmamak ve yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği
tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının
binde beşi oranında idari para cezası uygulanır.

f) Aşağıdaki hallerde sorumlulara yüz yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak ve
altı yüz yirmi beş bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda
ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onu oranında
idari para cezası uygulanır:

1) Lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapılması.
2) 9 uncu maddenin yedinci fıkrasının ihlali.
3) 8 inci maddenin ihlali (8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hariç).
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4) Bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
5) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (d) ve (l) bendi dışındaki

hükümlerinin bayilik lisansı sahiplerince ihlali.
6) Bayilik lisansı sahiplerince 10 uncu maddenin ihlali.
g) Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan

lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için iki yüz elli Türk Lirası
idari para cezası verilir. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmaz.
Bu bent kapsamında uygulanan idari para cezası, ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının
finansmanı için kullanılır.

ğ) Kurum tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca biodizel, etanol ve benzeri harmanlama
yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik harmanlanan her bir metreküp ürün için iki yüz
elli Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

h) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere,
ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uymayanlara Kurumca yüz on bin
Türk Lirasından az olmamak ve beş yüz elli bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği
tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının
binde sekizi oranında idari para cezası uygulanır. 

Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi hâlinde,
idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

Bu Kanunun 20 nci maddesi ve bu madde hükümlerine göre yürütülen idari işlemler,
lisans sahibinin Kuruma bildirdiği elektronik tebligat adresine tebliğ edilir. Kuruma bildirilen
elektronik tebligat adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Kuruma bil-
dirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer.

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilmek üzere ilgili vergi
dairesine gönderilir. 

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması,
ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç
tahsil işlemlerini durdurmaz. Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevri-
leceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenir.

Kurul, bu maddede belirtilen fiillerin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa
konu petrol piyasası faaliyetinden elde edilen net satış hasılatının olmaması veya tespitinin ya-
pılamaması hâlinde, tespit edeceği akaryakıt ikmali veya satışı ve benzeri delillerden hareketle
fiile ilişkin olarak bu maddenin ilgili bentlerinde belirlenmiş olan oranlar ve asgari azami had
dâhilinde, hiçbir tespit yapılamaması hâlinde ise mevzuata aykırı fiili icra edenin petrol piyasası
faaliyetinin emsali olabilecek petrol piyasası faaliyetinden elde edilen net satış hasılatını esas
almak suretiyle fiile ilişkin olarak bu maddenin ilgili bentlerinde belirlenmiş olan oranlar ve
asgari azami had dâhilinde ceza tayininde bulunur.”

MADDE 33 – 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – İdari yaptırımlar; tedbirler, lisans iptalleri ve idari para cezalarından

oluşur. Bu Kanuna göre idari para cezaları, tedbirler ve lisans iptallerinin uygulanması bu Ka-
nunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen idari para
cezaları, alınan tedbirler ve lisans iptalleri diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. 

Bu Kanuna göre idari yaptırımlar aşağıdaki usulde yürütülür:   
a) Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine,

Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla
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düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar ta-
rafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma ya-
pılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme
imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar
işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici
durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının
önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin
faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit
edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır
ve gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine
göre karara bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan
kalkması hâlinde geçici durdurma hali sona erdirilir.

b) Lisans sahibi kişiler hakkında, bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine,
Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde, niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayan fiiller
ile 5607 sayılı Kanunda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller için ilgilisi hakkında
Kurum tarafından doğrudan idari soruşturma başlatılarak gerekli yaptırımlar uygulanır. Lisans
sahibinin ilgili piyasa faaliyeti niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayan, kötüniyet veya teh-
likeli eylem sonucunu doğuran fiilleri nedeniyle Kurumca geçici olarak durdurulabilir.

c) 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri
hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya
mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre
içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş
mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para
cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.

ç) Kaçakçılık fiilinin sadece ulusal marker seviyesi ile ilgili olması durumunda, geçici
durdurma kararı akredite laboratuvar analiz sonucuna göre verilir. Akredite laboratuvar analiz
sonucunun bildirilmesine kadar kaçak akaryakıt satışını engelleyecek idari tedbirler Kurum ta-
rafından alınır. Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrol sonucunun geçersiz çık-
ması hâlinde, alınan numune en geç beş iş günü içinde laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar,
yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan onbeş gün içinde yapar
ve sonucunu en geç üç iş günü içinde Kuruma ve ilgililerine bildirir.  

d) Lisans almaksızın lisansa tabi bir faaliyet gösterildiğinin tespiti hâlinde, tesisler, li-
sans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye
kadar mühürlenir ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılır. Mühürlemeye ilişkin usul ve esaslar
Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.  

e) Bu Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda
bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal olunur.

f) Kaçak ürün ikmal edenlerin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan
ürün ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Teknik düzenlemelere uygun olmayan
akaryakıt ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, lisans sahibi
gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Uygulamaya ilişkin usul ve
esaslar çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin suçun iş-
lenişine iştirak eden yetkilileri hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
203 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”
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MADDE 34 – 5015 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurulca idari para

cezası verilmemiş olan ve Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı bu-
lunan fiiller için, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ihtar yapıldıktan
sonra sonucuna göre gerekirse idari soruşturma başlatılarak yaptırımlar uygulanır. Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansı sonlandırılan veya iptal edilenler hakkında düzeltme im-
kânı bulunan fiiller için herhangi bir idari işlem tesis edilmez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurul kararına bağlanmış ancak tahsilatı
tamamlanmamış olan idari para cezaları, işlenen fiil için bu Kanunla birlikte daha düşük bir
idari para cezası uygulanmasının öngörülmesi hâlinde, ilgili vergi dairesince 19 uncu maddenin
ilgili bentlerinde belirlenmiş olan asgari maktu hadden tahsil edilir. Kısmen veya tamamen tah-
sil edilen idari para cezaları iade edilmez.

GEÇİCİ MADDE 7 – 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi, 11/4/2013 tarihinden
önce kira sözleşmesi veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilmiş ve devralan adına lisanslan-
dırılmış tesislerde, bu lisans süresince 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin
işlenmesi durumunda, belirtilen tarihten önce kullanım hakkını devreden ayni hak sahiplerinin,
söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmaması kaydıyla ve bu maddenin
yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma yeni lisans için başvurulması hâlinde, söz
konusu tesis için uygulanmaz. Varsa mevcut geçici durdurma hali ancak yeni lisans verilmesi
durumunda kaldırılır.”

MADDE 35 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Pi-
yasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Bu Kanuna veya ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesi hâlinde so-
rumluları hakkında Kurulca aşağıdaki idari para cezaları uygulanır:  

a) Aşağıdaki hallerde otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sorum-
lulara, beşyüzbin Türk Lirasından az olmamak ve onmilyon Türk Lirasını geçmemek üzere
fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net
satış hasılatının binde ondördü oranında idari para cezası uygulanır:

1) Lisansa tabi faaliyetlerin lisans alınmaksızın yapılması.
2) 4 üncü maddenin son fıkrasının ihlali.
b) Aşağıdaki hallerde sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirasından az olmamak ve iki-

milyonyediyüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda
ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onikisi oranında
idari para cezası uygulanır:

1) Dördüncü fıkrasının (ç), (h) ve (ı) bentleri ile son fıkrası hariç 4 üncü madde hü-
kümlerinin ihlali. 

2) Otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sahip olunan lisansın ver-
diği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.

3) Dokuzuncu fıkrasının (c) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentleri hariç 5 inci ve
6 ncı maddenin ihlali.

4) 10 uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız
olarak engellenmesi veya engellemeye teşebbüs edilmesi.

c) Aşağıdaki hallerde sorumlulara yüzbin Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzbin
Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG
piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onbiri oranında idari para cezası uygulanır:

1) Lisans alınmaksızın bayilik faaliyetinin yapılması.
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2) Otogaz bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösteril-
mesi.

3) İkinci fıkrasının (4) numaralı bendi hariç 7 nci maddenin ihlali. 
4) Otogaz bayilik lisansı sahiplerince 10 uncu maddenin ihlali. 
5) 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci madde hükümlerinin ihlali.
6) Dördüncü fıkrasının (ç), (h) ve (ı) bentleri ile son fıkrası hariç 4 üncü madde hü-

kümlerinin otogaz bayilik lisansı sahiplerince ihlali.
ç) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinin ihlali hâlinde otogaz bayilik

lisansı sahiplerine yüzbin Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzbin Türk Lirasını geçmemek
üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin
net satış hasılatının binde onu oranında idari para cezası uygulanır.

d) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca ulusal petrol stoğu
tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün
için ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton
küsuratı dikkate alınmaz. Bu bent kapsamında uygulanan idari para cezası, ulusal petrol sto-
ğunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılır.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere, ikin-
cil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uymayanlara Kurumca onbin Türk Li-
rasından az olmamak ve ellibin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki
yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde sekizi ora-
nında idari para cezası uygulanır.

Ancak, 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt
bentlerinin ihlali veya LPG tesislerinin ve tüplerinin teknik düzenlemelere aykırılığının tespiti
hâlinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinin
(4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinin ihlali veya LPG tesislerinin ve tüplerinin teknik düzen-
lemelere aykırılığının tespiti hâlinde konu ile ilgili diğer kanun hükümleri yetkili idareler ta-
rafından uygulanır.

Lisansa tabi olmayan faaliyetleri yürüten ve bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere,
ikincil mevzuata, Kurul kararlarına uymayanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
Söz konusu kişiler hakkında diğer mevzuat hükümleri kapsamında yetkili idareler tarafından
gerekli yaptırımlar uygulanır.

Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi hâlinde
idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

Bu Kanunun 17 nci maddesi ve bu madde hükümlerine göre yürütülen idari işlemler,
lisans sahibinin Kuruma bildirdiği elektronik tebligat adresine tebliğ edilir. Kuruma bildirilen
elektronik tebligat adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Kuruma bil-
dirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer.

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilmek üzere ilgili vergi
dairesine gönderilir. 

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması,
ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç
tahsil işlemlerini durdurmaz. Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevri-
leceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenir.

Kurul, bu maddede belirtilen fiillerin icra edildiği tesiste bir önceki yılda lisansa konu
LPG piyasası faaliyetinden elde edilen net satış hasılatının olmaması veya tespitinin yapıla-
maması hâlinde, tespit edeceği LPG ikmali veya satışı ve benzeri delillerden hareketle fiile
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ilişkin olarak bu maddenin ilgili fıkralarında belirlenmiş olan oranlar ve asgari azami had dâ-
hilinde, hiçbir tespit yapılamaması hâlinde ise mevzuata aykırı fiili icra edenin LPG piyasası
faaliyetinin emsali olabilecek LPG piyasası faaliyetinden elde edilen net satış hasılatını esas
almak suretiyle fiile ilişkin olarak bu maddenin ilgili yerlerinde belirlenmiş olan oranlar ve as-
gari azami had dâhilinde ceza tayininde bulunur.”

MADDE 36 – 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımlar
MADDE 17 – İdari yaptırımlar; tedbirler, lisans iptalleri ve idari para cezalarından olu-

şur. Bu Kanuna göre idari para cezaları, tedbirler ve lisans iptallerinin uygulanması bu Kanunun
diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen idari para ceza-
ları, alınan tedbirler ve lisans iptalleri diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.

Bu Kanuna göre idari yaptırımlar aşağıdaki usulde yürütülür:   
a) Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine,

Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar ta-
rafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma ya-
pılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme
imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar
işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici
durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının ön-
lenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faa-
liyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edi-
len aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır
ve gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine
göre karara bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan
kalkması hâlinde geçici durdurma hali sona erdirilir.

b) Lisans sahibi kişiler hakkında, bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine,
Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayan fiiller
ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen akaryakıt ka-
çakçılığına ilişkin fiiller için ilgilisi hakkında Kurum tarafından doğrudan idari soruşturma
başlatılarak gerekli yaptırımlar uygulanır. Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti, niteliği itiba-
rıyla düzeltme imkanı olmayan, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiilleri ne-
deniyle Kurumca geçici olarak durdurulabilir.

c) Lisans almaksızın lisansa tabi bir faaliyet gösterildiğinin tespiti hâlinde, tesisler, li-
sans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye
kadar mühürlenir ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılır. Mühürlemeye ilişkin usul ve esaslar
Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

ç) Bu Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda
bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal olunur. 

d) Kaçak LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Tek-
nik düzenlemelere uygun olmayan LPG’yi piyasa faaliyetine konu etme fiilini, lisans süresince,
aynı lisansla beş defa işleyen lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun
olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kulla-
nıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmele-
rinde yer alır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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Mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin suçun iş-
lenişine iştirak eden yetkilileri hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
203 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 37 – 5307 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurulca idari para

cezası verilmemiş olan ve Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı bu-
lunan fiiller için, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ihtar yapıldıktan
sonra sonucuna göre gerekirse idari soruşturma başlatılarak yaptırımlar uygulanır. Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansı sonlandırılan veya iptal edilenler hakkında düzeltme im-
kânı bulunan fiiller için herhangi bir idari işlem tesis edilmez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurul kararına bağlanmış ancak tahsilatı
tamamlanmamış olan idari para cezaları, işlenen fiil için bu Kanunla birlikte daha düşük bir
idari para cezası uygulanmasının öngörülmesi hâlinde, ilgili vergi dairesince 16 ncı maddenin
ilgili bentlerinde belirlenmiş olan asgari maktu hadden tahsil edilir. Kısmen veya tamamen tah-
sil edilen idari para cezaları iade edilmez.” 

MADDE 38 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Tamamı yenilenebilir olmak üzere birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek
amacı ile kurulan üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarının YEK Des-
tekleme Mekanizmasından faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.” 

MADDE 39 – 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim lisansları için bu fıkranın yü-
rürlüğe girdiği tarihten sonra 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
7 nci maddesi kapsamında yapılacak kapasite artışı lisans tadili EPDK tarafından uygun görü-
lenler söz konusu kapasite artışı için YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanamaz. Uy-
gulamaya ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

İkinci fıkra kapsamında işletmeye alınan kapasite için 4628 sayılı Kanun ve 6446 sayılı
Kanun uyarınca ödenmesi taahhüt edilen katkı payı veya katılım bedeli ödeme zorunluluğunu
ortadan kaldırmaz.”

MADDE 40 – 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “üç” ibaresi “beş”
şeklinde ve alt bendin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şirketler, Bakanlık tarafından belirlenen yetki belgesi bedelini yetkilendirme anlaşması yap-
tıkları kurum veya kuruluşa öder.”

MADDE 41 – 5627 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt
bendinde yer alan “yüzbin” ibaresi “ikiyüzbin” şeklinde değiştirilmiş, alt bende aşağıdaki cümle
eklenmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“1) Endüstriyel işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan ve Bakanlık tarafından
onaylanan projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla birmilyon Türk Lirası olan uygulama pro-
jeleri bedellerinin en fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir. Cumhurbaşkanı kararı ile proje
bedeli limiti en fazla beş katına kadar, destek oranı ise en fazla iki katına kadar artırılabilir.”
“Cumhurbaşkanı kararı ile destek miktarı en fazla beş katına kadar, enerji gideri oranı ise en
fazla iki katına kadar artırılabilir.”
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“d) Yıllık toplam enerji tüketimleri beşyüz TEP ile bin TEP arasında olan işletmeler,
bu Kanun kapsamında endüstriyel işletmeler için tanımlanan yükümlülükleri sağlamak kaydıyla
birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki desteklere başvurabilirler.”

MADDE 42 – 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci mad-
desinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “beş” ibaresi “sekiz” şeklinde, yedinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan li-
sanslar ve/veya bu lisanslar kapsamındaki tesisler için lisanslarında belirlenen sahaların dışına
çıkılmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı
görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve ta-
dilatlara izin verilir.”

“(8) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile üretim faaliyetinde bulunacak tüzel
kişilerin ön lisans ve lisanslarının verilmesi, tadili, sona erdirilmesi, iptali, süreleri, süre uzatımı,
yenilenmesi ve lisans kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin askıya alınması ile bu tüzel kişi-
lerin piyasa faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle dü-
zenlenir.”

MADDE 44 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamındaki

Devlet ormanları ile 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alan-
larda yapılacak olan, enerji iletim/dağıtım tesislerinin emniyet alanları içinde kalan sahalar ile
bu tesislerin yapımı, bakımı, onarımı ve ulaşımı için gerekli olan alanların ilgili mevzuata göre
alınması gereken izin ve işlemleri, müracaat tarihinden itibaren, ilgili kurum ve kuruluşlar ta-
rafından altmış gün içinde sonuçlandırılır. Alınması gereken arazi izin bedeli başkaca bir indi-
rim yoksa %50 indirimli uygulanır.

(2) Kırkdokuz yıllık kesin izin süresi sonunda, yükümlülüklerinin tamamını yerine ge-
tirmiş, taahhüt senetlerine uygunluk sağlamış enerji üretim/iletim/dağıtım tesislerine ait izin
ve işlemleri, talep edilmesi hâlinde son ödenen arazi izin bedeli 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak sureti ile dok-
sandokuz yıla kadar uzatılır. 

(3) 1/1/2018 tarihinden önce orman vasfındaki sahalarda tesis edilmesine rağmen 6831
sayılı Kanun ve 2873 sayılı Kanun kapsamında orman izin işlemleri tamamlanmamış olan ener-
ji üretim/iletim/dağıtım tesisleri, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında başvuru tarihindeki tüm bedeller ödenerek izinli hale ge-
tirilir. Bu izinler için geçmiş yıllara ait herhangi bir bedel alınmaz.”

MADDE 45 – 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşa-
ğıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Yetkilendirilen tüzel kişiler, tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerin inşa, imalat
ve montaj süreçleri ile saha araştırmalarının denetimine yönelik olarak, Kurum tarafından yet-
kilendirilen özel hukuk tüzel kişilerinden Kurumun belirlediği usul ve esaslar kapsamında ay-
rıca denetim hizmeti alır. Yetkilendirilen kişinin bu fıkra kapsamındaki denetim faaliyetlerine
ve denetçilere ilişkin sorumlulukları Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.”

“(17) Yetkilendirilen kişi, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki mali yüküm-
lülükleri yerine getirir.
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(18) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında denetime tabi olanlar ile bunların
yetkili personeli, Kurum denetçilerinin ve Kurum tarafından görevlendirilen kişilerin görevle-
rini serbestçe ve zamanında yerine getirebilmeleri için gerekli şartları sağlamakla ve koruyucu
güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(19) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında denetime tabi olanlar ile bunların
yetkili personeli, nükleer güvence denetimi ile ilgili uluslararası yükümlülükler uyarınca Ulus-
lararası Atom Enerjisi Ajansının Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış denetçileri tara-
fından yapılan denetimlerde, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirir.”

MADDE 46 – 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Üçüncü Bölüm başlığı “Yet-
kilendirme, Denetim, Ceza Hükümleri ve İdari Yaptırımlar ile Koordinasyon” şeklinde değiş-
tirilmiş ve 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ceza hükümleri ve idari yaptırımlar
MADDE 4/A- (1) Bu fıkrada sayılan fiilleri işleyenlere aşağıdaki cezalar uygulanır: 
a) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini geçerli bir lisansa sahip

olmaksızın işletenler dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin gün adli para cezası ile, rad-
yasyon uygulamalarını geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütenler bir yıldan dört yıla kadar
hapis ve bin gün adli para cezası ile, Kurumdan izin alınması gereken faaliyetleri geçerli izne
sahip olmaksızın yürütenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve üçbin gün adli para cezası ile ce-
zalandırılır. 

b) Faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütüldüğü yeri veya te-
sisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynağı veya radyoaktif atığı sahipsiz kalacak şekilde terk
edenler üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin gün adli para cezası ile cezalandırılır.

c) Nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif atıkları; zimmet, yağma, hırsızlık,
dolandırıcılık suçları veya başka bir hukuka aykırı davranış ile elde eden kişiler fiil daha ağır
bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve
onbin gün adli para cezası ile cezalandırılır.

ç) Nükleer madde, radyoaktif kaynak veya radyoaktif atıkların kaybolmasına, çalınma-
sına veya yetkisiz kişilerin eline geçmesine ihmal göstererek veya dikkat ve özen yükümlülü-
ğüne aykırı olarak neden olan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar dışında radyoaktif atıklar veya
kullanılmış yakıtları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine sokan kişiler beş yıldan on yıla
kadar hapis ve beşbin gün adli para cezası ile cezalandırılır. 

e) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ile nükleer madde, rad-
yoaktif kaynak veya radyoaktif atıklara karşı yetkisiz müdahalede bulunan, sabote eden, sal-
dıran veya zarar veren kişiler beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin gün adli para cezası
ile cezalandırılır. 

f) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ile nükleer madde, rad-
yoaktif kaynak veya radyoaktif atıklara ilişkin yazılımlara karşı yetkisiz müdahalede bulunan,
sabote eden, saldıran veya zarar veren kişiler beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin gün
adli para cezası ile cezalandırılır.

g) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini cebir veya tehdit kulla-
narak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçiren, zapteden veya kontrolü altına alan
kişiler oniki yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ğ) Nükleer silah ya da nükleer veya radyolojik patlayıcı cihaz imal eden,  radyoaktif
maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan veya kullanan veya kullanımını yaygınlaş-
tıran kişiler yirmibeş yıldan otuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

h) Bu fıkrada sayılan fiillerin gerçek veya tüzel kişiyi, uluslararası bir örgütü veya bir
devleti bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamak amacıyla gerçekleştirilmesi
hâlinde verilecek ceza eylemin ve fiilin ağırlığına göre yarısından iki katına kadar artırılır.
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ı) Bu fıkrada sayılan fiillerin bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek
ceza eylemin ve fiilin ağırlığına göre yarısından bir katına kadar artırılır.

i) Bu fıkrada sayılan fiillerin işlenmesiyle herhangi bir kişinin sağlığının ciddi bir bi-
çimde bozulmasına, ölümüne veya mülke veya çevreye karşı önemli zarara sebebiyet verilmesi
durumunda verilecek ceza eylemin ve fiilin ağırlığına göre yarısından bir katına kadar artırılır.

j) Radyoaktif maddelerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda dü-
zenlenen kasten öldürme, kasten yaralama, çevrenin kasten kirletilmesi suçlarının işlenmesinde
kullanılması hâlinde verilecek ceza eylemin ve fiilin ağırlığına göre yarısından iki katına kadar
artırılır.

k) Kurum adına denetimle görevli kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla
cebir veya tehdit kullanan kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği
takdirde 5237 sayılı Kanunun 265 inci maddesi uyarınca cezalandırılır. 

(2) Bu fıkrada sayılan fiillerin tespit edilmesi durumunda Kurum tarafından aşağıdaki
idari para cezaları uygulanır:

a) Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda tesisin
niteliği Kurum tarafından yönetmelikle belirlenmek suretiyle bir milyon beş yüz bin ila yetmiş
beş milyon Türk Lirası, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sa-
hip olmaksızın işletilmesi durumunda yedi yüz elli bin ila yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası,
radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi durumunda on beş
bin ila yüz elli bin Türk Lirası.

b) İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya
onay alınmaksızın yürütülmesi durumunda yetmiş beş bin ila üç yüz elli bin Türk Lirası, yetki
belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi hâlinde iki bin
ila yetmiş beş bin Türk Lirası. 

c) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında nükleer tesislere ilişkin ikincil mev-
zuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin sap-
tanması veya sınırlarının aşılması hâlinde yüz elli bin ila bir milyon beş yüz bin Türk Lirası,
radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına,
Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşıl-
ması hâlinde yetmiş beş bin ila üç yüz elli bin Türk Lirası, diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mev-
zuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin sap-
tanması veya sınırlarının aşılması hâlinde iki bin ila on beş bin Türk Lirası.  

ç) Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yet-
kilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi
veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi
hâlinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye bir
milyon beş yüz bin ila yetmiş beş milyon Türk Lirası, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon
tesisleri için yedi yüz elli bin ila yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası, diğer faaliyetler için on
beş bin ila yüz elli bin Türk Lirası.

d) Bu fıkra uyarınca uygulanan idari para cezalarına ek olarak aykırılıkların giderilmesi
için Kurum tarafından ilgili kişiye uygun bir süre verilir. Aykırılıkların verilen süre içerisinde
giderilmemesi hâlinde idari para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı tutarında
uygulanır. Gerçek dışı belgenin, yanıltıcı bilginin veya yetki koşullarındaki değişikliğin yetki-
lendirmeye esas teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi hâlinde
ise idari para cezasına ek olarak yetki askıya alınır, kısıtlanır veya iptal edilir.

(3) İkinci fıkrada sayılan fiillerin halk veya çevre sağlığına ve güvenliğine tehdit oluş-
turacak şekilde tahribata yol açtığının tespit edilmesi hâlinde uygulanacak idari para cezası bir
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kat artırılır. Kurum, para cezasına ek olarak, fiillerin halk ve çevre üzerinde oluşturduğu riskin
devamı süresince lisans veya izni kısıtlayabilir, askıya alabilir. Kurum, fiillerin halk ve çevre
üzerinde oluşturduğu riskin ağırlığına göre lisans veya izni iptal edebilir.

(4) Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. İdari para
cezalarına karşı otuz gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilir. Verilen idari para
cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması takip ve tahsilatı durdurmaz. 

(5) Beş yıl içinde ikinci fıkranın uygulanmasını gerektirir fiillerin tekrarı hâlinde her
bir fiil için idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

(6) Para cezası uygulanması, idari para cezası verilen yetkilendirilen kişilerin güvenlik
ve emniyet tedbirlerini alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

(7) Kurum, gerek gördüğü hallerde, nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif
atıkların güvenlik ve emniyetinin sağlanması için masrafı yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere,
alıkoyma ve taşıma da dâhil olmak üzere gereken tedbirleri alabilir veya aldırabilir. 

(8) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre idari para cezalarının veya idari yaptırım-
ların uygulanması, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer hükümlerinin uygulanmasına
engel oluşturmaz. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre verilen cezalar ve alınan tedbirler
diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.

(9) Bu madde kapsamında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin uygulama esasları;
fiilin icraî veya ihmâlî davranışla işlenmesi, kusurun derecesi, ihlal edilen menfaatin ağırlığı,
ihlal edenin ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir. 

(10) Bu madde uyarınca uygulanacak idari yaptırımlar hakkında bu Kanun Hükmünde
Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
hükümleri uygulanır.

(11) İdari yaptırımlar hakkında karar vermek, idari yaptırımları uygulamak ve idari yap-
tırımların uygulanması için ilgili mercilerden talepte bulunmak hususlarında Kurul yetkilidir.”

MADDE 47 – 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin sekizinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı içinde nükleer santral işletenler ile nükleer
santral dışındaki tesis ve uygulamalarda radyoaktif atık üreten kişiler onbirinci fıkra uyarınca
belirlenecek tutarda radyoaktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarma özel hesaplarına ayrı ayrı
ödeme yapar. Özel hesaplar adına tahsil edilen gelirler amacı dışında kullanılamaz.”

MADDE 48 – 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin onaltıncı
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “on ikinci” ve beşinci cümlesinde yer alan “on dokuzun-
cu” ibareleri “on birinci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 49 – 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “görev yapan personel ise” ibaresinden sonra gelmek üzere
“31/12/2021 tarihine kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 50 – Bu Kanunun;
a) 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fık-

rasında yapılan değişiklik ile maddeye bağlı ekli (1) ve (2) sayılı tablolara ilişkin değişiklikler
ve 22 nci maddesiyle 3213 sayılı Kanuna eklenen geçici 42 nci madde 31/12/2019 tarihinde,  

b) 14 üncü maddesiyle değiştirilen 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine bağlı ekli
(3) sayılı tabloya ilişkin değişiklik 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 51 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27/2/2019
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—— • ——
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7165 Kabul Tarihi: 20/2/2019

MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 364 üncü madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan “kırk bin” ibaresi “elli sekiz bin sekiz yüz” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 2 – 2004 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “326

ve 363 üncü” ibaresi “326, 363 ve 364 üncü” şeklinde, “onmilyon lirayı” ibaresi “on Türk li-

rasını” şeklinde ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“363 ve 364 üncü maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği

tarihteki miktar esas alınır.”

MADDE 3 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – 2/12/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe ka-

dar verilen nihai kararlar bakımından 364 üncü maddenin birinci fıkrasında düzenlenen temyiz

yoluna başvurma sınırı, kırk bin Türk lirası olarak uygulanır.”

MADDE 4 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 9/A

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “üzerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az yet-

miş puan almak kaydıyla” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı ve dokuzuncu

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

“Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı

olanlar mülâkata çağrılır.”

“Mülâkat Kurulu; Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında,

Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri olmak üzere top-

lam beş üyeden oluşur.”

“Üyelerin hukukî veya fiilî sebeplerle katılamamaları halinde, yerine vekâlet edenler

Mülâkat Kuruluna katılır.”
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MADDE 5 – 2802 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Adaylık süresi iki yıldır. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için

bu süre bir yıldır. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşur.

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur. Bu sınavlar yüz

tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alanlar sözlü sınava

alınır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınır.

Yazılı sınav; adaylara ders verenler arasından Eğitim Dairesi Başkanınca seçilen başkan

ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılır.

Sözlü sınav; Personel Genel Müdürü başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ve Eğitim

Dairesi Başkanı ile adaylara ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl

ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır.

Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü

sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş olması şarttır.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşki-

latında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi hâlde bunların adaylığına

Bakanlıkça son verilir.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitim-

lerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan

görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, taz-

minatlar ile her türlü ödemenin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki

kat olarak ödemek zorundadırlar.

Adaylık dönemleri, adayların hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde

ayrılması, yazılı ve sözlü sınav ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Hâkimler

ve Savcılar Kurulunun görüşü; stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekline ilişkin hususlar

ise Yargıtay ve Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle; stajın il vali-

liklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye bakan-

lıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 6 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 46 ncı madde-

sinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İş yoğunluğu dikkate alınarak, üye sayısının yeterli olması hâlinde dairelerde birden fazla he-

yet oluşturulabilir. Oluşturulan diğer heyetlere, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun belirleyeceği

üye başkanlık eder.”

MADDE 7 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ncı

maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen (d) bendi aşağıdaki şekilde

yeniden düzenlenmiştir.

“d) İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272 nci maddenin üçüncü fıkrası

kapsamı dışında kalan mahkûmiyet kararları hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin

görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar

ve bunlara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,”
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MADDE 8 – 5271 sayılı Kanunun 304 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303 üncü madde uyarınca verilen
kararlara ilişkin dosya ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği ise bölge adliye mahkeme-
sine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.”

“Ancak bozma kararı,
a) İstinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin ise dosya, gereği için kararı veren

ilk derece mahkemesine,
b) Hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin

ise dosya, gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine ya da bozma kararının içeriği doğ-
rultusunda Yargıtayca uygun görülmesi halinde bölge adliye mahkemesine,

gönderilir. Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderildiği hallerde, kararın bir örneği
de bölge adliye mahkemesine gönderilir.”

MADDE 9 – 5271 sayılı Kanunun 307 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına uyulması hâlinde ilk derece mahkemesi tara-
fından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz sınırlarına bakılmaksızın sadece temyiz yoluna
başvurulabilir.”

MADDE 10 – 5271 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 304 üncü maddenin ikinci

fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından
verilen bozma kararları hakkında uygulanır.”

MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27/2/2019
—— • ——

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7167 Kabul Tarihi: 21/2/2019

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 143 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Adana Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi” ibareleri “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 200 – Mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılır.”
MADDE 3 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu-

nuna ekli (II) sayılı Cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji
Enstitüleri” bölümünün 105 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“105) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”
MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27/2/2019
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 793

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 794

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 795

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 796

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 797

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 798

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 799

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 800

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 801

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ASTRONOMİ EĞİTİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eği-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet-
lerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-
kümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezlerini, 
b) Deneysel Sergi Alanı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilim Eğitimi Sergi Alanını,
c) Gözlemevi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gözlemevini,
ç) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
d) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
e) Planetaryum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planetaryumunu,
f) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü, 
g) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, 
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Astronomi ve uzay bilimleri alanlarında bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları

için gerekli altyapı ve hizmeti sunmak, Üniversitenin ilgili öğretim programlarına destek ver-
mek. 

b) Bilim-toplum projeler çerçevesinde eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik
eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ve özel günler düzenlemek ve bunun için ilgili alanda faa-
liyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Lisans ve lisansüstü düzeyde radyo astronomi, optik astronomi, teorik astrofizik,

uzaktan algılama, uydu teknolojileri, elektrik-elektronik gibi astronomi ve uzay bilimleri ile
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ilgili alanlarda eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve ge-
liştirmek, gerekli olan gözlem verilerinin üretilmesi için gözlem ve deney aletlerini temin et-
mek, kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını sağlamak; gözlemevi ve gezegenevi vb. ihtiyaç
duyulan veya kendisine tahsis edilen her türlü tesisi kurmak, yeniden yapılandırmak.

b) Etkinlik alanı için arşiv, veri tabanı ve kitaplık oluşturmak. 
c) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile iş-

birliği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenimine katkıda bulunmak.
ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzer bilimsel

toplantıları düzenlemek veya katılmak. 
d) Ülkemizdeki eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme

faaliyetlerinde bulunmak, özel günler düzenlemek. 
e) Bilimsel, teknik bulgu ve verileri açıklayan rapor, bülten, dergi ve benzeri yayınlar

yapmak, kamuoyunu yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirmek ve görüş bildirmek, ilgili kurum
ve kuruluşlara danışmanlık yapmak. 

f) Kurs, yaz okulu, gözlem şenlikleri ve eğitim programları düzenlemek, katılımcılara
katılım belgesi vermek. 

g) Yurt içinde ve yurt dışında araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak ve
yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek. 

ğ) Rektörlük tarafından önerilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

h) Planetaryum, Gözlemevi ve Deneysel Sergi alanlarından oluşan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılacak her türlü araş-
tırma, projeler ve proje uygulamaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve de-

vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcı-
larının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür
yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim
Kurulu üyelerinden en kıdemli olan üye vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Mü-
dür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanıl-

masından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli
bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve so-
nuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
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ç) Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenlemek.
d) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
e) Merkezin ödenek, idari ve akademik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte

Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil en az üç, en

fazla yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan
Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Boşalan üye-
liklerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün
ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya
çağrılır. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üst üste üç Yönetim Kurulu
toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(3) Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili
bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yö-
netim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesini teklif etmek ve

eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.
d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak.
e) Merkezin bütçesini hazırlamak ve Merkezin öğretim programlarından alınacak üc-

retleri belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma

ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-

letmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi hükümlerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Samsun Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Samsun Üniversitesi Yönetim Kurulunca oluşturulan Yürütme Ku-

rulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletmenin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi-

lecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; seminer, konferans,

eğitim programları düzenlemek, kurslar açmak.

b) Plan fizibilite çalışması, ölçme, analiz, deney, model denemeleri, muayene, tetkik

kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluk tahkiki, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem hiz-

metleri, iş değerlendirmesi ve organizasyonu, danışmanlık, teknik bakım ve onarım yapmak,

bunlara ilişkin rapor hazırlamak.
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c) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uy-

gulanmasını sağlamak.

ç) Havacılık ve uzay alanında her türlü bakım, onarım, genel havacılık, eğitim amaçlı

hava taşımacılığı ile bunlara ilişkin işleri yapmak.

d) Denizcilik alanında her türlü bakım, onarım, denizcilik ile ilgili eğitim ve bunlara

ilişkin işleri yapmak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yapmak.

f) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı

olmak üzere yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bu-

lunmak ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve sat-

mak, satış yerleri açmak ve işletmek. 

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Yönetim Ku-

rulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim

üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, başkanın çağrısıyla ve çoğunlukla toplanır, çoğunlukla karar alır.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma

merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk lira-

sıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanununun 58. Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dö-

ner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117



Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ADIYAMAN MERKEZ İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE  
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1- Mülkiyeti Türk Kızılay’ına ait Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 

1201 ada, 35 nolu parselde kayıtlı, 650,35 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki mevcut binanın 
yıkılarak yerine kat karşılığı bina inşaatı yapılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle 
yaptırılacaktır. 

2- Firmalar,  teklifleri ile birlikte en az 150.000,00 TL tutarında geçici teminat 
vereceklerdir. 

3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL“  
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari,  teknik ve mali  şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 22.03.2019 günü saat 11:00’e kadar “Hoca Ömer 

Mah. Atatürk Cad. No:36 Kat:1 ADIYAMAN” adresindeki Türk Kızılay Adıyaman Şube 
Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.03.2019 günü saat 11:00’de “Hoca Ömer 
Mah. Atatürk Cad. No:36 Kat:1 ADIYAMAN” adresindeki Türk Kızılay Adıyaman Şube 
Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır. 

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Telgraf, mail  ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 2001/1-1 

—— • —— 
İMALAT MAKİNELERİ SATILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1) 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü-Merkez/Rize adresinde bulunan 7 kalem 

imalat makinası Satış İşlemleri Yönergemizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile 
satılacaktır. 

2) Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.03.2019 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4) Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5) İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6) Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7) Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8) İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9) İhale kısmi teklife açıktır. 
10) Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönergemiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1605/1-1 
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YEDEK PARÇA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Komatsu Kamyonlarda Kullanılmak Üzere 108 Kalem Yedek Parça Alımı Açık İhale 

usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/80083 
1 - İdarenin  
a )Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE  
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001 - Faks: 0286-4163700 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Komatsu Kamyonlarda Kullanılmak Üzere 108 Kalem 

Yedek Parça Alımı  
b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ ÇANAKKALE 
3 - İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati : 20/03/2019 Çarşamba günü saat 14:00 
d) Dosya No : 246-KÇLİ/2019-0126 
4 - İhaleye ait dökümanlar; 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 100,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 20/03/2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. 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 - İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9 - İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu. 
10 - İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu yazılacaktır. 

11 - Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 
12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 1934/1-1 
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TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ HİZMET ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna 

kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/90535 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmil Tahliye İşleri Hizmet Alımı (Haşhaş kapsülü, 

kimyevi maddeler ve her türlü malzemenin yüklenip 

boşaltılması, gerektiğinde bu işler için araç ve müteferrik 

işçi sağlanması üretimden çıkan küspenin nakliyesi) 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 08 Mart 2019 günü saat 15.00 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir.  

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar 

şartnamede belirtilmiştir. Söz konusu hizmetin toplam muhammen bedeli 2.087.102,00 TL dir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 2018/1-1 
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HAMMADDE YÜKLEME BOŞALTMA VE ÜRETİM BANDINA 

SEVK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğünden:  

HAMMADDE YÜKLEME BOŞALTMA VE ÜRETİM BANDINA SEVK İŞLERİ 
HİZMET ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/90560 

1 - İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hammadde Yükleme Boşaltma ve Üretim Bandına Sevk 

İşleri Hizmet Alımı (Vardiyalı ve vardiyasız hammadde 

yükleme boşaltma ve üretime sevk işleri, depo temizlik 
işleri ve diğer işlerin 32 işçi ile yaptırılması) 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 
Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 08 Mart 2019 günü saat 14.00 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir.  

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 
geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar 

şartnamede belirtilmiştir. Söz konusu hizmetin toplam muhammen bedeli 1.567.189,76 TL dir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.  
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 
yapmamakta serbesttir. 2017/1-1 
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SÜRÜCÜLÜ N2 SINIFI KAMYON ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/89584 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 06530  

Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası : 0312 207 2647 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa):  ihale@tp.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :  Sürücülü,N2 Sınıfı 2 kamyon aracı ile Adıyaman 

Bölge Müdürlüğüne bağlı muhtelif üniteler 
bünyesinde ekipman ve malzemelerin nakliyesinde 
kullanılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü, bağlı iş yerleri ve 
ihtiyaç duyulan diğer yerler. 

c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) AY’dır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  
    Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 / 06530  

Çankaya/ANKARA  
  Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 19/03/2019 - Saat 14.30 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile e- 
posta adresi; 

b) 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 ilgili 
meslek odasından, ilk ilan 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, 

d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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f) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 
%30’undan az olamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Sürücülü veya sürücüsüz pikap(kamyonet) araç kiralama hizmet alma işleri, 
N2 veya N3 sınıfı araç (kamyon, treyler, tanker) kiralama hizmet alma işleri, 
ayrı ayrı veya birlikte yapıldığında benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhale dokümanı; 
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 

6. Kat 616 Nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 200,00-TL karşılığı, Vakıflar Bankası 
T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli 
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.) 

6 - Teklifler, 19/03/2019 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 2019/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 2053/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 2036/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

 
 1974/1-1 
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden (BOTAŞ): 

 
 2051/1/1-1 
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden (BOTAŞ): 

 
 2051/2/1-1 
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden (BOTAŞ): 

 
 2051/3/1-1 
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden (BOTAŞ): 

 
 2051/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 2035/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1994/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1994/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1994/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1994/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1994/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı Resmî Gazete’ de yer alan ilanda “kısmı 07.02.2019 

tarihli ve 27032 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir. ” ifadesinin çıkarılarak yerine “kısmının 
yürütülmesi 07.02.2019 tarihli ve 27032 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.” ifadesinin 
eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.02.2019 tarihli ve 40561 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür.  2050/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı Resmî Gazete’ de yer alan ilanda “kısmı 08.02.2019 

tarihli ve 32460 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir. ” ifadesinin çıkarılarak yerine “kısmının 
yürütülmesi 08.02.2019 tarihli ve 32460 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.” ifadesinin 
eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.02.2019 tarihli ve 40584 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür.  2050/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı Resmî Gazete’ de yer alan ilanda “kısmı 08.02.2019 

tarihli ve 32079 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir. ” ifadesinin çıkarılarak yerine “kısmının 
yürütülmesi 08.02.2019 tarihli ve 32079 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.” ifadesinin 
eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.02.2019 tarihli ve 40604 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür.  2050/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 209 ada, 2 parsel üzerindeki 82302 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Ekrem ÇANCI (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 204, Oda Sicil No: 27444) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 17.01.2019 tarihli ve 
E.2018/2350 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem ÇANCI 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 
18.02.2019 tarihli ve 37125 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  2050/4/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
22.02.2017 tarihli ve 4267 sayılı Bakanlık Makam Olur’unun, 01.03.2017 tarihli ve 29994 

sayılı Resmî Gazete’de ilanıyla 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş almaktan men" cezası verilen 
Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Kastamonu, Ticaret Sicil No: 4778, 
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2002) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
Ankara 12. İdare Mahkemesinin 30.11.2018 tarihli ve E.2017/823-K.2018/2300 sayılı kararı ile 
“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 
19.02.2019 tarihli ve 39474 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2050/5/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kocaeli İli, Körfez İlçesi, G23B21C4C pafta, 65 ada, 19 parsel üzerindeki 762748 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Halit EYİSOY 
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10791, Oda Sicil No: 10185) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 12.12.2018 
tarihli ve E.2018/1147-K.2018/2538 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halit EYİSOY 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 19.02.2019 tarihli ve 
40920 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2050/6/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti N44-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 13.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1910/1/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti N45-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 13.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1910/2/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti N46-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 13.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1910/3/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A. O. H16-a2,a3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 18.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1911/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. N46-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 13.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1912/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. G19-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

18.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1913/1/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. H16-b1, b2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 18.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1913/2/1-1 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır, Mardin illerinde  sahip 

olduğu AR/ÇPA/4494 ve 4495 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatlarının müddeti, söz konusu 

arama ruhsatlarından ARİ/ÇPA/K/M45-c1-1, ARİ/ÇPA/K/M45-d1-1, ARİ/ÇPA/K/M45-d2-1, 

ARİ/ÇPA/K/M45-d3-1, ARİ/ÇPA/K/M45-d4-1 no’lu paftalarının petrol işletme ruhsatı olarak 

verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince 04.01.2019 tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 

gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine 

getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait 

tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin 

teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli 

mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 1914/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. G16-d1,d3,d4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 18.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1915/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. O44-b1,b2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 13.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1916/1/1-1 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. O44-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 13.02.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 1916/2/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan 
tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete 
tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana 
gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 
maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen 
şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları 
taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren 
açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, 
Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi 
adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, 
özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha 
dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor 
Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. 
No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Dış Ticaret 
Enstitüsü 

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı  
Uluslararası Ticaret Bölümü (Doktorasını 
İşletme alanında yapmış olmak. Stratejik 
Yönetim ve Örgütsel Davranış konularında 
indeksli dergilerde yayın yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sosyal Bilimler  
Enstitüsü 

Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı  
(Muhasebe ve Denetim alanında doktora 
yapmış, Kurumsal Risk Yönetimi ve 
Uygulamaları konusunda bilimsel araştırmalar 
yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret (%30 İngilizce)  
(Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. 
Uluslararası pazarlama, finansal hizmetler 
pazarlaması, perakende yönetimi ve marka 
yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış 
olmak). 

Prof. Dr. 1 

 İşletme   
 (İşletme alanında Yüksek Lisans ve Pazarlama 

alanında Doktora yapmış olmak. Uluslararası 
Pazarlama, Rekabet, İhracat Performansı, 
Marka, Yönetim ve Örgütsel Davranış 
alanlarında yayın yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 
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 İşletme İngilizce   
 (Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans, 

işletme alanında aile işletmeleri konusunda 
doktora ve alanında bilimsel yayın yapmış 
olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

 Havacılık Yönetimi   
 (Doktorasını Sivil Havacılık Yönetimi 

alanında yapmış, en az 5 yıl sektör deneyimine 
sahip olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%30 
İngilizce)   

 (Lojistik alanında doktorasını yapmış, konu ile 
ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapmış 
olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

 Bankacılık ve Finans (%30 İngilizce)    
 (Doçent unvanını finans alanında almış, Türev 

Piyasalar, Sermaye Piyasaları üzerine bilimsel 
çalışmalar  
yapmış olmak). 

Doç. Dr. 1 

İnsan ve Toplum  
Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri   

 (Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış, 
Okul Geliştirme konusunda bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak). 

Doç. Dr. 1 

 Sosyoloji   
 (Doktora ve Doçent unvanlarını sosyoloji 

disiplininde almış, uygulamalı sosyoloji 
alanında saha araştırmaları yapmış ve 
uluslararası deneyime sahip olmak). 

Prof. Dr. 1 

 Sosyoloji    
 (Doktora eğitimini Sosyoloji alanında yapmış, 

Sosyal Düşünce Tarihi konusunda yayın 
yapmış olmak). 

Doç. Dr. 1 

Mühendislik 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)   

 (Doktorasını bilgisayar mühendisliği alanında 
yapmış ve makine öğrenmesi- yapay zeka ile 
ilgili bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış 
olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)    
 (Lisansüstü eğitimlerinden en az birinde 

mekatronik sistem tasarımı (Makine Sistem 
Tasarımı, Robotik, Kinematik ve Dinamik 
Modelleme, Pnomatik, Hidrolik Sistemler, 
Otomotiv, İHA, Savunma Sanayii  
Uygulamaları vb. üzerinde) ile ilgili tez 
çalışması yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 
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 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)   

 (Doktorasını elektrikli güç uygulaması 

alanında yapmış, konu ile ilgili bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)   

 (Doktorasını yöneylem araştırması alanında 

yapmış, konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ve 

yayın yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 İnşaat Mühendisliği    

 (Doktorasını inşaat mühendisliği alanında 

hidroloji ve/veya kıyı yapıları üzerine yapmış, 

bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık   

 (Doktorasını Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 

alanında yapmış, gazetecilik, medya ve etik, 

sosyal medya ve/veya yerel ve etnik medya 

alanlarında akademik çalışma yapmış olmak). 

Doç. Dr. 1 

 Medya ve İletişim (%30 İngilizce)    

 (Doktorasını Medya ve İletişim Çalışmaları 

alanında yapmış, yeni medya alanlarında 

bilimsel araştırma ve yayın yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 Görsel İletişim Tasarımı    

 (Medya ve İletişim Çalışmaları alanında 

doktora yapmış, medya ve iletişim alanlarında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%30 

İngilizce) 
  

 (Mimarlık lisans mezunu olmak, Yapı Fiziği 

alanında doktora yapmış olmak).  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı   

 (Doçentliğini anayasa hukuku alanında almış 

olmak, kamu hukuku, insan hakları, ayrımcılık 

yasağı, siyasi partiler, kadın hakları, anayasa 

şikayeti, idari yargı alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak). 

Doç. Dr. 1 

 1940/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 
tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim 
Personeli alınacaktır. 

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 
2017 veya 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir 
Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik 
Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından 
alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 
süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 
(yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil 
puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) 
farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. 
Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yeralan Sınava Çağrılacak 
Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. 
Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yeralan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. 
Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle 
belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek 
puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir 
aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih 
olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava 
katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa 
birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir. 

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
1.1. GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak. 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 
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ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 
2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 
(beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınacaktır. 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek. 

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle 
en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak. 

f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara 
başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir. 

I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak. 

II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak. 

III. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak. 
1.2. ÖZEL ŞARTLAR 
1.2.1. Sistem Uzmanı 
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 2 Kişi) 
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında en az 3 

(üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu 
belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 
(üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. 
Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir. 

b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Vmware, Hyper-V). 
c) Windows Server ve System Center teknolojilerine hakim olmak. 
d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification 

Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
e) Sanallaştırma, disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak. (Tercihen; EMC, Hitachi) 
f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup, 

Veeam) 
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak. 
h) Temel network bilgisine sahip olmak. 
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak. 
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 
k) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.(Tercihen; F5) 
l) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojilerine hakim olmak. (Tercihen; 

Enterprise Vault) 
m) Tercihen; VCP sertifikasına sahip olmak. 
n) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim; Servis Masası süreçleri 

tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak. 
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o) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak. 
p) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak. 
q) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
I. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure 
II. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows 

Server 2008 
III. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator 
IV. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012/2016 
V. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 
r) Tercihen; CCNA sertifikasına sahip olmak. 
s) Tercihen; LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak. 
t) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

1.2.2. Veritabanı Yönetimi Uzmanı 
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 kişi) 
a) En az 1.000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 

(bir) yılını veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş 
deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip 
olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu 
belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen 
Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde 
belgelenecektir. 

b) Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda ve/veya 
Oracle 10g ve üzeri Veritabanı Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 

c) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
I. Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP) 
II. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform 
III. Oracle Database 10g ve üzeri Administrator Certified Professional (OCP) 
ç) Veritabanı yedekleme, recovery, optimization ve performance tuning konularında 

tecrübe sahibi olmak. 
d) İleri seviyede Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip 

olmak. 
e) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı 

işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak. 
f) Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak. 
g) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On teknolojisi ve/veya Oracle 

RAC ile DataGuard konularında bilgi sahibi olmak. 
ğ) Tercihen; daha önce kurumsal iş zekâsı çözümü geliştirimi projelerinde görev almış 

olmak. 
h) Tercihen; veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak. 
ı) Tercihen; veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak. 
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i) Tercihen; OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft 
SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak. 

j) Tercihen; ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak. 
k) Tercihen; Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinin her 

ikisinde de tecrübe sahibi olmak. 
l) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak. 
m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

1.2.3. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi) 
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 

2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş 
deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine 
sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 
2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde 
belirtildiği şekilde belgelenecektir. 

b) .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama 
geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe 
Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir. 

c) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları 
kullanmış olmak. 

d) .NET Framework 2.0 ve/veya Java EE 5 ve üstü konularından en az biri hakkında 
deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak. 

e) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim 
konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en 
az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak. 

f) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 
SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak. 

g) MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili 
deneyim sahibi olmak. 

h) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri 
hakkında bilgi sahibi olmak. 

i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) 
konusunda bilgi sahibi olmak. 

j) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
k) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
l) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
m) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
I. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) 
II. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) 
III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD) 
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IV. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE 
sürümlerinden biri 

V. Sun Certified Java Programmer (SCJP) 
n) Tercihen; .NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi 

olmak. 
o) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

1.2.4. Yazılım Geliştirme Uzmanı 
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi) 
a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 

(iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş 
deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip 
olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. 
İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde 
belirtildiği şekilde belgelenecektir. 

b) .NET platformunda kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak. 
İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle 
belgelendirilecektir. 

c) .NET Framework 2.0 ve üstü konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak. 
ç) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları 

kullanmış olmak. 
d) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# geliştirim konusunda deneyim ve 

iyi derecede bilgi sahibi olmak. 
e) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 

SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak. 
f) MS SQL Server veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili deneyim ve iyi derecede bilgi 

sahibi olmak. 
g) SQL ve Transact SQL konularında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak. 
h) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) 

konusunda bilgi sahibi olmak. 
ğ) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
i) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
ı) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
j) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
I. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) 
II. Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme, Sharepoint veya 

Veritabanı hakkında 
III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD) 
IV. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) 
k) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
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için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

1.2.5. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı 
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi) 
a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS 

gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği 
konusunda en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak.En az 5 
(beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş 
deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen 
tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler 
maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir. 

b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme 
süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler 
bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde 
belgelenecektir. 

c) Firewall, antivirüs, antispam, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi 
sahibi olmak. 

d) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama 
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 

e) ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda 
bilgi sahibi olmak. 

f) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
I. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 
II. Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) 
III. Certified Information Systems Auditor (CISA) 
IV. Certified Information Systems Manager (CISM) 
V. Certified Ethical Hacker (CEH) 
g) Tercihen; ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya 

Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek. 
h) Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda 

bilgi sahibi olmak. 
i) Tercihen; yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak. 
j) Aktif olarak sızma ve zafiyet testi yapabilmesi konusunda bilgi ve yetenek sahibi 

olmak. 
k) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
2.1. İSTENİLEN BELGELER 
 

1. Başvuru Formu 
Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin 
edilecektir. 

2. Özgeçmiş 
Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin 
edilecektir. 
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3. 
Mesleki Çalışma 
Sürelerini Gösteren 
Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan 
alınacak belge, 

4. 
Mesleki Tecrübe 
Şartını Gösteren 
Belgeler 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki 
tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar 
ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 
hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri 
içeriyor olması gerekmektedir. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda 
hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, 
söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer 
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri 
tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak 
onaylatılacaktır. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan 
kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon 
bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması 
gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan 
bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri 
ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime 
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit 
edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

5. 
KPSS Sonuç 
Belgesi 

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da 
bilgisayar çıktısı. 

6. Yabancı Dil Belgesi 
Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren 
belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. 

7. Mezuniyet Belgesi 

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, 
mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. 
Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir 
örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade 
edilecektir. 

8. 

En Az 2 (İki) 
Programlama Dilini 
Bildiğini Gösteren 
Belgeler 

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından 
alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma 
programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu 
kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama 
dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları 
fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. 
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama 
dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin 
içeriği ve hangi programa dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm 
Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü 
tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz 
edilmelidir. 
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9. 

Erkek Adaylar için 
Askerlik ile İlişiği 
Bulunmadığına 
İlişkin Belge 

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru 
tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş 
olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. 

10. Sertifikalar 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar 
ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış 
olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması 
halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik 
edilerek aslı iade edilecektir. 
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika 
geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından 
doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için 
sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama 
şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın 
sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate 
alınmayacaktır. 

 
2.2. BAŞVURU ŞEKLİ 
a) Başvurular 25/03/2019 tarihinde başlayıp 05/04/2019 tarihinde saat 16:00’da sona 

erecektir. 
b) Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen 

veya posta yoluyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na 
başvurmaları gerekmektedir. 

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 
eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2.3. BAŞVURU YERİ 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 
Bahçelievler - Çankaya/ANKARA 
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü 

sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan 
her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi 
Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yeralan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı 
kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır. 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) 
olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 
(sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) 
farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. 
Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yeralan 
Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak 
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kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yeralan pozisyona başvuranlar arasında 
yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak 
suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. 
Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya 
giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için 
birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar 
veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle 
sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir. 

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)] 
4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız 

internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 12/04/2019 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca 
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ 
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 16/04/2019 tarihi saat 17:00’a kadar 8.1. 

Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz 
edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin 
bitiminden itibaren 22/04/2019 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı 
olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik 
olması durumunda güncel listeler en geç 25/04/2019 tarihi saat 17:00’a kadar Bakanlığımız 
internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. 

Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
5. SINAV 
5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI 
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 

(yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar 
aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. 

5.2. SINAV KONULARI 
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel 

Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır. 
5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ 
Sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 

25/04/2019 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

6. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 6.372,49 TL) özel 
şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; 
Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme 
yapmaya yetkilidir. 
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6.1. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI TABLOSU 
 

Sıra No 
Alınacak 

Kişi Sayısı 
Sınava Çağırılacak 

Aday Sayısı Pozisyon 
Aylık Brüt Sözleşme 
Ücreti Katsayı Tavanı 

1 2 20 Sistem Uzmanı 3 Katına kadar (2 Kişi) 

2 1 10 
Veritabanı 

Yönetimi Uzmanı 
4 Katına kadar (1 Kişi) 

3 1 10 
Kıdemli Yazılım 

Geliştirme Uzmanı 
4 Katına kadar (1 Kişi) 

4 1 10 
Yazılım 

Geliştirme Uzmanı 
3 Katına kadar (1 Kişi) 

5 1 10 
Kıdemli Bilgi 

Güvenliği Uzmanı 
4 Katına kadar(1 Kişi) 

Toplam 6 60 
 
7. SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde ilân 

edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav 
sonuçlarına 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı 
olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz 
süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından 
değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde 
ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, 
www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile 
yazılı bildirimde bulunulacaktır. 

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
8.1. ADRES BİLGİLERİ 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 
Bahçelievler - Çankaya/ANKARA 
8.2. TELEFON BİLGİLERİ 
 
Özel Şartlar Dışındaki Konular İçin 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Personel Dairesi Başkanlığı 

+90 312 222 41 59 
 +90 312 212 64 20/7306 

 
Özel Şartlarla İlgili Konular İçin 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı 

+90 312 212 64 20/7369 
+90 312 212 64 20/7355 
+90 312 212 64 20/7318 

 2054/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

 
 2000/1-1 

—— • —— 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 2052/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 

ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.  

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web 

sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 
 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Uzmanlık 

Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları AD 

Neonatoloji Alanında 

Yandal Uzmanlığı 

Yapmış Olmak 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
İç Hastalıkları AD 

Tıbbi Onkoloji 

Alanında Yandal 

Uzmanlığı Yapmış 

Olmak 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Göğüs Hastalıkları 

AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
2 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Göz Hastalıkları 

AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Nöroloji AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Nöroloji AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Ortopedi ve 

Travmatoloji AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Üroloji AD 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Tıbbi Biyoloji AD 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 Prof. Dr. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi AD 

Alanında Doktora 

veya Uzmanlık 

Yapmış Olmak 

1 Prof. Dr. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 
Endodonti AD 

Alanında Doktora 

veya Uzmanlık 

Yapmış Olmak 

1 Prof. Dr. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 
Ortodonti AD 

Alanında Doktora 

veya Uzmanlık 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 
Pedodonti AD 

Alanında Doktora 

veya Uzmanlık 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık Fakültesi 
Temel Eczacılık 

Bilimleri Bölümü 

Analitik Kimya 

AD 

Kimya Programında 

Doktora Yapmış 

Olmak, Karbon 

Nanotüplerin Yüzey 

Modifikasyonu 

Konusunda Çalışmaları 

Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Programı 

(İngilizce) 

Halkla İlişkiler 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi Bölümü 

Dil ve Konuşma 

Terapisi Programı 

(İngilizce) 

Kognitif Nöro Bilim 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri 

Programı 

Organik Kimya 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

 
 2016/1-1 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 
Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak 
kaydı ile  aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 
üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 
gerekmektedir. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 
Başvuracak adayların:  
Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin 

ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm 
belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini  
(yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen 
dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, 
yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer 
faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil 
belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) 
içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini 
sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını 
gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi 
şarttır.  

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir (Ek olarak bir kopyasının 
taşınabilir disk şeklinde iletilmesi gerekmektedir.) Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan 
Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile 
ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

Duyurulur. 
 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Eğitim 
  Fakültesi 

Matematik 
ve Fen 

Bilimleri 
Eğitimi 
Bölümü 

Matematik 
Eğitimi 

Anabilim 
Dalı 

Doktor  Öğretim 
Üyesi 

1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini “Ortaöğretim 
Matematik Eğitimi” alanından 
almış olmaları gerekmektedir. 
-Matematiksel bilişe iletişimsel 
yaklaşım (commognition) ve 
matematiksel söylem analizi 
alanında çalışmalarının olması 
tercih sebebidir.  
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Fen-Edebiyat  
  Fakültesi 

Temel 
Bilimler 
Bölümü 

Profesör 1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini ve doçentlik 
unvanlarını ‘’İngiliz Dili Eğitimi’’ 
alanından almış olmaları 
gerekmektedir. 
 - Uzaktan eğitim yoluyla İngilizce 
öğretimi, İngilizce öğretiminde 
teknolojinin kullanımı, hizmet 
öncesi ve hizmetiçi İngilizce 
öğretim programları konularında 
çalışmalarının bulunması tercih 
sebebidir. 

Fen-Edebiyat  
  Fakültesi 

Temel 
Bilimler 
Bölümü 

Doktor  Öğretim 
Üyesi 

1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini “İlköğretim 
Matematik Eğitimi” alanından 
almış olmaları gerekmektedir. 
-Sayı duyusu temelli öğretim ile 
ilgili çalışmalarının olması tercih 
sebebidir.  

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor  Öğretim 
Üyesi 

1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini “Endüstri 
Mühendisliği, Yöneylem 
Araştırması’’ veya ilgili bir alandan 
almış olmaları gerekmektedir. 
-Karar Kuramı, Tedarik Zinciri 
Yönetimi, Üretim Sistemlerinin 
Tasarımı, Gelir ve Getiri Yönetimi 
alanlarının bir veya birden 
fazlasında araştırma yürütmek 
tercih sebebidir.   

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Bölümü 
Profesör 1 

Adayların; 
-Doktora derecelerini “Isı-
Akışkanlar alanından almış 
olmaları gerekmektedir. 
 - Doktora tezlerini  ‘’Yüksek hızlı 
(Hipersonik/Süpersonik) akışlar 
konusunda çalışmış olmaları tercih 
sebebidir. 

 2015/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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1878/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

 
1879/1-1 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

 
1877/1-1 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 
1954/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

 
1953/1-1 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

 
1952/1-1 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

 
1950/1-1 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 

 
1951/1-1 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 
 2034/1-1 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 

 



28 Şubat 2019 – Sayı : 30700 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2019 – Sayı : 30700

Sayfa
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39
41

41

44

46

48

50
53

55
116

125

149
155

210

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7164 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7165 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun
7167 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve

Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 793)
–– İstanbul Sabahattin Zaim İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınır ve Koordinatlarının

Değiştirilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 794)
–– İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 795)
–– İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının

Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim
Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 797)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar (Karar Sayısı: 798)
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji

Geliştirme Bölgesi Maslak Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 799)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 800)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi”
Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 801)

YÖNETMELİKLER
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2018 Yılı Aralık Ayına Ait Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2018 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2019 Tarihli ve 2014/16482 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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