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YÖNETMELİKLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ
KABUL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha
emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul
süreçleri ile tesislerin işletme döneminde uyulması gereken hususlara ilişkin esasları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri ile elektrik
depolama tesislerini kapsar.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan
elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemleri yürütülürken kamu kurum ve
kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler, sözleşmeler, usul ve esaslar ile kamu ihale mevzuatı hükümleri öncelikli olarak uygulanır.
(4) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
169 uncu ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 192. Sayfadadır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Elektrik depolama tesisleri: Sistemden çektiği elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depolayabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine
çevirerek sisteme verebilen tesisleri,
c) Kabul: Ünitenin/ünitelerin lisans/tesis sahibi sorumluluğundaki saha test, kontrol,
raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonu ve
devreye alma işlemleri sonrasında, tesisin elektrik piyasasında ticari faaliyete başlayabilmesi
için yapılan işlemler ile şebekeden bağımsız sistemler için tesis sahibi sorumluluğundaki saha
test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde devreye
alma işlemleri sonrasında, tesisin faaliyete geçebilmesi için yapılan işlemleri,
ç) Kabul heyeti: Tesisin kabule hazır olmasını müteakip lisans/tesis sahibinin talebi
üzerine Proje Onay Birimi (POB) tarafından oluşturulan heyeti,
d) Kısmi kabul: Tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan ve müstakil kullanıma uygun
olan ünitenin/ünitelerin kabulünü,
e) Lisans: Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK tarafından verilen
izin belgesini,
f) Proje Onay Birimi (POB): Elektrik tesisinin hesap ve raporlarını inceleyerek proje
paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen/görevlendirilen ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel kişileri,
g) Saha testi: Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip ilgili mevzuat ve standartlara göre sahada senkronizasyon öncesi ve sonrası yapılması gereken testleri,
ğ) Senkronizasyon: Gerekli şartlar sağlanarak, bir ünitenin iletim/dağıtım sistemine
bağlanması veya iletim/dağıtım sistemindeki iki ayrı sistemin birbirine bağlanmasını,
h) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı, tüketimi ve elektrik depolama faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,
ı) Tutanak teslimi: Kabul tutanaklarının kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a
sunulması akabinde, kabul tutanaklarının ilgili nüshalarının lisans/tesis sahibine verilmesini,
i) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine
çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını, elektrik depolama tesisleri için bağımsız olarak
enerji depolayabilen ve depoladığı enerjiyi tekrar sisteme verebilen her bir depolama grubunu,
j) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,
k) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tüm tesisleri,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yetki devri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinin kabul ve tutanak işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki Bakanlık tarafından
doğrudan kullanılabileceği gibi Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığın yetkilendirdiği/görevlendirdiği POB’lar tarafından da kullanılabilir.
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Tesisin yapım süreci
MADDE 6 – (1) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri için gerekli tüm
izin, ruhsat ve onay süreçlerinin lisans/tesis sahibi tarafından süresi içerisinde tamamlanması
zorunludur.
(2) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri; onaylı projelerine ve ilgili mevzuatı kapsamında alınan izin, ruhsat ve onaylara uygun olarak tesis edilir.
(3) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı
ve belgeli olmayan malzeme ve ekipman kullanılamaz. Kullanılan malzeme ve ekipmanlar
TSE belgeli olmalıdır. TSE belgeli olmayan ürünlerde diğer belgelendirme kuruluşlarının belgeleri de kabul edilecektir. Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası standartlar veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen
teknik özelliklere uygunluğunu ispat eden Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) bulunmalıdır.
Tesise gerilim uygulanması
MADDE 7 – (1) Proje onayı olmayan elektrik üretim veya elektrik depolama tesislerine
hiçbir suretle gerilim uygulanamaz.
(2) Senkronizasyon öncesi ve sonrası test çalışmaları için lisans/tesis sahibi tarafından
yazılı talepte bulunulması durumunda, projesi ilgili POB tarafından onaylanmış elektrik üretim
ve/veya elektrik depolama tesisine, TEİAŞ, TEDAŞ, Elektrik dağıtım şirketi, dağıtım lisans
sahibi OSB Müdürlüğü gibi ilgili tüzel kişi tarafından, can, mal ve saha emniyetinin lisans/tesis
sahibi tarafından sağlanması koşuluyla test çalışmaları süresince geçici olarak gerilim uygulanır.
(3) Lisans/tesis sahibi, tesise gerilim uygulanması öncesinde ve sonrasında; saha ve
işin niteliği ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm emniyet tedbirlerini almak, gerekli yerlere uyarı ve
işaret levhalarını yerleştirmek, her türlü can, mal ve saha emniyetini sağlamak, çalışanlara, vatandaşlara, ilgili idarelere gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür ve doğan her türlü zarardan
sorumludur.
(4) Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonrasında can, mal ve saha emniyetini
riske edici bir hususun tespiti halinde, tesisin enerjisi bu durum giderilinceye kadar sistem işletmecisi tarafından kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kabul Başvuru Değerlendirme Süreci, Kabul Heyeti,
Kabul Çalışmaları ve Tutanak Teslimi
Kabul başvuru değerlendirme süreci
MADDE 8 – (1) Projesi ilgili POB tarafından onaylanmamış veya yapımı tamamlanmamış ünite/üniteler için kabul başvurusu yapılamaz.
(2) Elektrik üretim tesisleri için ünitenin/ünitelerin kurulumu ile senkronizasyon öncesi
ve sonrası tüm saha test ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakip kabulünün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de yer
alan “Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Başvuru Kapsamı”nda belirtilen bilgi ve belgeler ile ilgili
POB’a müracaat edilir.
(3) İlgili POB’a sunulan bilgi ve belgeler 5 iş günü içerisinde incelenir.
a) Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz sunulduğunun tespit edilmesi durumunda; ilgili POB tarafından başvuru sahibine ve kabul heyetinde temsil edilecek kamu kurum ve kuruluşları ile sistem işletmecisine belirlenecek tarihte
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hazır olunması için yazılı bildirimde bulunulur. Kabul heyeti, başvuru tarihinden itibaren en
geç 10 iş günü içerisinde tesis mahallinde toplanır. Yazının bildirilmesini müteakip POB dışında
kabul heyetine katılacak üyeler ilgili POB’a bildirilir.
b) Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de başvuru kapsamında belirtilen bilgi ve
belgelerde eksik ve/veya hatalı hususların tespit edilmesi durumunda, bu hususlar lisans/tesis
sahibine bildirilir ve düzeltilerek ilgili POB’a sunulması istenir.
(4) Kabul başvuru değerlendirme sürecinde Bakanlık tarafından ilave bilgi ve belgeler
talep edilebilir.
(5) Ek-2’de belirtilenlerden farklı tesis tipleri için “Kabul Başvuru Kapsamı” Bakanlık
tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(6) Kabul başvurusu değerlendirme sürecinde lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişiler, tesise ilişkin görüşme talebiyle ilgili POB’a çağrılabilir. Bu durumda,
başvuru sürecine ilişkin bu maddede belirtilen sürelerde herhangi bir değişikliğe gidilmez.
Kabul Heyeti
MADDE 9 – (1) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında;
POB mühendis(ler)i, sistem işletmecisi mühendis(ler)i, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili
temsilcisi ve görevlendireceği mühendis(ler) ile ilgili POB’un talep etmesi halinde; imzaya
yetkili yüklenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendis(ler)i ile kabul heyeti teşkil
edilir. Davet edildiği halde yüklenici veya vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını
engellemez.
(2) Kabule katılamayacak heyet üyelerinin katılmama gerekçelerinin, tesis mahallinde
toplanma tarihinden önce ilgili POB’a yazılı olarak bildirilmeleri gerekir.
(3) İlgili POB’un uygun görmesi halinde, kabule katılmayan veya katılamayan üye kabul heyetinden çıkarılır. Heyet başkanı gerek görürse, heyetten çıkarılan üyenin yerine ilgili
kurum/kuruluştan başka bir üyenin heyete katılması talebinde bulunabilir. Bu durumda, talebin
iletildiği kurum/kuruluş bu talebi karşılamak için ivedi işlem yapar.
(4) 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı GES tesisleri için kabul heyeti, ilgili POB
tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında POB mühendis(ler)i ve tesis sahibi/yetkili temsilcisinden teşkil edilir.
Kabulün amacı ve yapılması
MADDE 10 – (1) Kabulün amacı, ünitenin/ünitelerin onaylı projesine ve bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünün belgelenmesidir.
(2) Kabul Heyeti, Ek-3’te yer alan işlemlerin yapılması için tesis mahallinde toplanır.
(3) Lisans/tesis sahibi kabul sürecinde talep edilen teknik ve idari tüm bilgi ve belgeler
ile gerekli personel, araç, gereç, inceleme, test ve kontrol olanaklarını kabul heyetine sağlamakla yükümlüdür.
(4) İnceleme, test ve kontrollerde görevlendirilecek personel, kullanılacak araç ve gereçlerin yeterliği değerlendirilir; eksik ve/veya hatalı hususların tespiti halinde, bu hususların
lisans/tesis sahibi tarafından tamamlanması sağlanır.
(5) Kabul Heyeti, kabul öncesi ve/veya kabul sürecinde devreye alma çalışmalarına
ilişkin saha testi işlemlerinden gerekli gördüklerini tekrarlatabilir.
(6) Gerçekleştirilen inceleme, test ve kontrol işlemleri sonucunda, tesisin kabulünün
yapılmasına engel teşkil edecek bir hususun bulunmadığı kanısına varıldığında;
a) Bir örneği Ek-4’te yer alan kabul tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir.
b) Kabul tutanağı heyet üyelerince, heyetin görev süresi içerisinde imzalanır.
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c) Tesisin kabulünün yapıldığı, Ek-6’da örneği bulunan yazı ile ilgili sistem işletmecisi
ve kurumlara bildirilir.
ç) Kabul tutanaklarının ıslak imzalı iki nüshası da heyet başkanı tarafından ilgili POB’a
elektronik kopyaları ile birlikte sunulur.
d) Ek-5’te yer alan “Kabul Bilgi Formu” lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini
temsile yetkili kişi tarafından doldurularak heyet başkanı ile birlikte imzalanır. İmzalanan Kabul
Bilgi Formu heyet başkanı tarafından ilgili POB’a iletilir.
(7) Tesisin işletmeye girdiği tarih tutanakta belirtilen “Kabul Tarihi”dir.
(8) Kumanda binasının bulunduğu il, santralin bulunduğu il olarak kabul edilir.
(9) Heyet üyelerinin kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları
itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde
gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gereklidir.
(10) Kısmi kabule ilişkin iş ve işlemlerde de kabul sırasındaki iş akışına uyulur.
(11) Ek-3’te belirtilenlerden farklı tesis tipleri için kabul işlemleri, Bakanlık tarafından
belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
Eksik, özürlü veya farklı işler
MADDE 11 – (1) Esasa ilişkin olmayan, can, mal ve saha emniyeti ile tesisin temel
çalışma ölçütleri kapsamında risk oluşturmayan eksik, özürlü veya farklı işlerin kabul sonrasında düzeltilmesine ve/veya tamamlanmasına izin verilebilir. İlgili POB adına katılan üyeler
tarafından bu tarz işler için tadilat projesi onayı gerektiğine karar verilmesi durumunda, bu husus kabul tutanağında ayrıca belirtilir.
(2) Tesisin projesinde esasa ilişkin olmayan, ayrıntı niteliğindeki değişikliklere ilişkin
hususlardan lisans/tesis sahibi sorumludur.
(3) Eksik, özürlü ve farklı işlerin kabul tutanaklarında belirtilen süreler içerisinde giderilmesi veya tamamlatılması lisans/tesis sahibinin sorumluluğundadır.
(4) Eksik, özürlü ve farklı işlerin giderilmesi veya tamamlanması akabinde bu husus
lisans/tesis sahibi tarafından gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili POB’a beyan edilir.
Kabulün yapılmaması
MADDE 12 – (1) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinde; can, mal,
saha emniyeti bakımından veya esasa ilişkin önemli eksik, özürlü veya farklı işler kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılır ve kabul yapılmaz.
(2) Onaylı projesine göre tesis edilmeyen elektrik üretim veya elektrik depolama tesisinin
kabulü yapılmaz.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılmayan tesisler için kabulün yapılmasına engel olan hususlar ret tutanağı ile kabul heyeti tarafından imza altına alınır.
(4) Lisans/tesis sahibi ve/veya temsilcilerinin, yüklenici ve/veya temsilcilerinin imzalamaktan imtina etmesi, ret tutanağının düzenlenmesine mani değildir.
(5) Ret tutanağı kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a bildirilir. İlgili POB’un
vereceği karara göre tesisin şebeke ile bağlantısının kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilir.
(6) Kabulün yapılmasına engel olan hususların ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi
tarafından belgelendirilerek ilgili POB’a sunulması ve bunun ilgili POB tarafından uygun görülmesi durumunda, kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilir.
Tutanak teslimi
MADDE 13 – (1) Kabul tutanaklarının 1 (bir) nüshası;
a) Kabul tutanağında belirtilen eksik, özürlü ve farklı işlerin giderildiğinin veya tamamlandığının lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a beyanının akabinde,
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b) Kabul tutanağında eksik, özürlü ve farklı işler belirtilmemiş ise tutanakların kabul
heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a sunulduğu tarihten itibaren,
en geç 15 gün içerisinde ilgili POB tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilir.
(2) Kabul tutanaklarında eksik, özürlü veya farklı işlerin; tutanakta belirtilen süre veya
lisans/tesis sahibinin başvurusuna istinaden ilgili POB’un uygun görüşü ile verilecek ilave süre
içerisinde giderildiğine veya tamamlandığına dair beyanda bulunulmaması halinde, Bakanlık
ilgili tesisin eksik, özürlü veya farklı işlerin mahiyetine bağlı olarak şebekeye enerji vermesini
önleyici tedbirleri alır veya aldırır.
(3) Kabul tutanaklarında belirtilen eksik, özürlü ve farklı işlerin giderildiği veya tamamlandığına ilişkin lisans/tesis sahibi tarafından gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde; eksik, özürlü ve farklı işlerin usulüne uygun şekilde giderilmesi veya tamamlanmasına kadar Bakanlık ilgili tesisin şebekeye enerji vermesini önleyici tedbirleri alır veya aldırır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Teknik ve idari sorumluluk
MADDE 14 – (1) Tesisin onaylı projesine uygunluğundan, imalatından, yapımından
ve işletmesinden doğabilecek her türlü olumsuz durumdan müteselsilen lisans/tesis sahibi, yüklenici, imalatçı ve proje müellifi sorumludur.
(2) Lisans/tesis sahibi;
a) Tesisinin projelendirilmesi, proje tadilatı, yapımı, yapım kontrolü, test ve devreye
alma, devre dışı bırakılma, demontaj ve kullanılan ekipmanın kontrol işlemleri, bakım-onarım
ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,
b) Yeterli teknik ve mesleki eğitime sahip personel bulundurulmasından ve bu personelin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutmak amacıyla gerekli eğitimleri almalarını
sağlamaktan,
c) Can, mal ve saha emniyetinin sağlanması, tesisin işletmesinin yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, ilgili idarelere gerekli bildirimlerin zamanında yapılmasından,
ç) Yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması gibi nedenlerden doğacak zarardan,
d) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından,
sorumludur.
Usul ve esaslar ile duyurular
MADDE 15 – (1) Elektrik depolama tesislerine yönelik kabul başvuru değerlendirme
süreci, kabul heyeti ve kabul çalışmalarına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak Usul ve
Esaslar ile ilan edilir.
(2) Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile duyurular yayımlayabilir.
(3) Kamu kurum/kuruluşlarındaki POB’lar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, kabul işlemlerine ilişkin Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip usul
ve esaslar yayımlayabilirler.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin anlaşılamayan bir hususun ortaya çıkması durumunda, Bakanlığın bu hususta vereceği karar geçerlidir.
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Diğer hususlar
MADDE 16 – (1) Kabulü yapılmayan ya da kabulü yapıldıktan sonra onaylı projesine
uygun olmayan değişiklikler yapılan tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesislerin tespit edilmeleri durumunda Bakanlık bu tesislerin şebeke ile bağlantısını önleyici tedbirler alır veya aldırır.
(2) İlgili mevzuat kapsamında özel sektör uhdesinde olan elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerine ilişkin keşif, ihale, hak ediş, sözleşme hazırlanması/yapılması, tesisin
yaptırılması, işçi-personel çalıştırılması ve benzeri işlemlerde ilgili POB taraf değildir.
(3) Elektrik üretim tesislerinin kabulünde her bir ünitenin kurulu gücü olarak; lisanslı
tesislerde üretim lisansında belirtilen, lisanssız tesislerde ise bağlantı anlaşmasında ve onaylı
projesinde belirtilen ünite elektriksel kurulu gücü esas alınır.
(4) İlgili POB’lar, aylık periyotlarla, ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde, her
defasında içinde bulunulan yılın başından itibaren kümülatif olarak güncelleyerek, ekinde kabulü yapılan elektrik üretim tesislerinin listesinin elektronik kopyası olan yazıyı Bakanlığın
belirlediği formata uygun bir biçimde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
Atıflar ve yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) Elektrik üretim tesisleri için 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde bulunan hükümler uygulanmaz.
Elektrik üretim tesisleri için anılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
(2) 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri
Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
(3) İlgili mevzuatta “Geçici Kabul” ve “Kesin Kabul” ibarelerine yapılan tüm atıflar,
6446 sayılı Kanun kapsamında özel hukuk tüzel kişileri tarafından yatırımı gerçekleştirilen
elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri için, bu Yönetmelikteki “Kabul” ibaresine yapılmış sayılır.
Devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili
POB’lara yapılmış olan kabul başvuruları, 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili POB’larca
sonuçlandırılır. Söz konusu kabul başvuru kapsamlarının içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar
nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iade edilmesinin akabinde tekrar tesis
kabul başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen tesisler için bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Geçici veya kesin kabul tutanakları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici
ve/veya kesin kabulü yapılmış üretim tesislerinin kabul tutanakları, bu Yönetmeliğin yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, tutanaklarda belirtilen hususlara ilişkin her türlü sorumluluk lisans/tesis sahibine ait olmak üzere, ilgili POB tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile
teslim edilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
yürütür.
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İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendindeki “Milli Savunma Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer”
ibaresi eklenmiş, (g) bendindeki “Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer” ibaresi eklenmiş, (ğ) bendindeki “Karayolu” ibaresi “Ulaştırma Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“i) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcisinin,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
müştereken yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

15/6/2006

26199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

14/1/2012

28173

2-

25/4/2014

28982

3-

23/5/2019

30782
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5/6/1986 tarihli
ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer
alan “okullarından Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara
ve Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre grubu belirlenen” ibaresi ile (n) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (i) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinde yer
alan “motorlu taşıt sürücüleri kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “iş makineleri sürücü
eğitim kursları,” ibaresi ve “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, mesleki eğitim merkezleri” ibaresi eklenmiş, (p) bendinde yer alan “öğrenim seviyelerine,” ibaresi “ortaöğretim seviyesinde” olarak ve (ü) bendinde yer alan “e-Yaygın” ibaresi
“e-Özel” olarak değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “hizmet içi eğitim merkezleri” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, belediyelerle yapılan eğitim işbirliği protokolü kapsamında açılan kurslar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“i) Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve görevlendirileceği alanda öğrenim gördüğünü belgelendiren veya görevlendirileceği alanda Bakanlıkça düzenlenmiş sertifikaya sahip olanlar ile yabancı dil alanında 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda en az C düzeyinde ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Hazırlanan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre en az C düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendiren öğreticileri,”
“l) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer: Kanunun 13 üncü maddesinde öncelik verilen çocuklar için okulun öğretim süresi kadar, diğer öğrenci/kursiyerler için bir öğretim yılı
veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenci ve kursiyeri,”
“aa) Mesleki eğitim merkezi: Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik
kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı fıkranın (k) bendinin son cümlesi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “üç adet” ibaresi, (e) bendinde yer alan “üç nüsha” ibaresi
ile (o) ve (ö) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “kat malikleri
kurulunun en az 2/3 ünün” ibaresi “kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri” olarak, (j) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “alınmış Cumhurbaşkanı” olarak, (n) bendinde yer
alan “diğer ülke veya ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan” ibaresi “denkliğinin kabul edildiğine dair Dışişleri Bakanlığından tasdikli, izin veren ülkenin eğitiminden sorumlu birimi tarafından düzenlenen” olarak, (r) bendinde yer alan “Kanunun 12 nci maddesi kapsamında eğitim öğretim desteği almak isteyen, organize sanayi bölgesi” ibaresi “Organize sanayi bölgesi içinde veya” olarak değiştirilmiş; (d) bendinde yer alan
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“yerleşim planı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren
fotoğrafları” ibaresi, (h) bendinde yer alan “kurucuya ait ise” ibaresinden sonra gelmek üzere
“bina” ibaresi, “binası kiralık ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “bina” ibaresi, “onaylı örneği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “binanın yapı kullanım izin belgesi,” ibaresi, (k) bendinde yer alan “düzenlenen teknik rapor” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ekleri” ibaresi,
(p) bendinde yer alan “492 sayılı” ibaresinden önce gelmek üzere “2/7/1964 tarihli ve” ibaresi
ve ikinci fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.”
“Ancak; 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.”
“(3) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, açılacak kurum türü ve
seviyesine göre ikinci fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, tüm belgelerin eksiksiz olarak alındığının ve müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara
ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.
(4) Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında belirtilen yerlerin mülki idare
amirleri tarafından görevlendirilen yetkililerce tespiti halinde bu yerleri kuran veya işletenlere
valilikçe Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası verilir. Verilen idari para cezası,
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir, takip
ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir. Ayrıca bu yerler
valilikçe kapatılır. İdari para cezası verilen bu kişilerin kurum açmak üzere başvurmaları hâlinde, verilen bu para cezasının ödendiğinin veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da
özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden sonra başvurusu işleme alınır.”
“u) Organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki
kişiler tarafından özel öğretim kurumu açılacak ise ilgili organize sanayi bölgesi yönetim kurulu
başkanlığından alınacak uygunluk görüş yazısı.
ü) Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel
Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri
detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi.
v) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisinin vesikalık fotoğrafı.
y) Vergi levhasının fotokopisi.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve
on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu
fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Yapılan müracaatın; 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, sosyal etkinlik merkezlerinde ise 5 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan
standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Umuma Açık Yerler
ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine
Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce beş iş günü içinde, maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacılardan en az iki kişi görevlendirilir. Ayrıca, özel ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kurslarının açılışında 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme
Kursları Yönetmeliğinde, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılışında 29/5/2013 tarihli ve

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

19 Şubat 2020 – Sayı : 31044

28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen müracaat şartları da aranır. Görevlendirilen maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı inceleme raporunu görevlendirme yazısının/onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü
içinde düzenler ve teslim eder.
(2) Birinci fıkra kapsamında düzenlenen inceleme raporunda kurum açılışının uygun
görülmesi ve yetkili makamlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları
haiz olduğunun belge ile tespit edilmesi durumunda okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik merkezlerine ait belgeler, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere beş iş günü içinde, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarına ait belgeler ise
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere en geç Ağustos ayının
ikinci haftasından önce valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Diğer kurumlara
ise valilikçe uygun görülmesi halinde on beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir.
(3) Bakanlıkça uygun görülen okullara kurum açma izni (EK-3) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3/A) ve sosyal etkinlik merkezlerine kurum açma izni (EK-3/B) ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı (EK-3/C) on beş iş günü içinde düzenlenir.”
“(5) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerinde değişiklik olması
durumunda (EK-2), (EK-2/A), (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C) belgeleri, veren
makam tarafından yeniden düzenlenir. Ayrıca ruhsatı harca tabi kurumlardan ruhsat değişikliği
nedeniyle harcın yatırıldığına dair belge istenir.”
“(11) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği protokolünün imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.”
“(12) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri
açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “kurum adını” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve/veya kısaltmasını” ibaresi eklenmiştir.
“(1) Kurumlara, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları,
yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç
olmak üzere varsa kısaltmaları ile birlikte kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında
yer alır. Sosyal etkinlik merkezlerinin isminde ilgili belediyenin adına yer verilir.”
“(3) Kurumların ad ve unvanlarının, başka kurumlar tarafından kullanılmasında,
7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işlenen
fiile” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aynı fiilin tekrarına” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada
yer alan “veya” ibaresi “ve/veya” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde belirtilen fiillerin
inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunda belirtilen miktarlarda idari
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para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Soruşturma sonucu
kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat
Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının
ildeki ilgili birimine bildirilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye
Bakanlığının” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurum müdürü hariç” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“hizmet içi eğitim merkezleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleki eğitim merkezleri,”
ibaresi eklenmiş, beşinci ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “belirlediği standartlara” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “Ancak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “okul ve diğer kurumların” ibaresi eklenmiştir.
“(1) Kurum açılacak binaların, Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinde belirtilen şartlar
ile kurum türüne göre aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:
a) Okul öncesi eğitim kurumları; okul binasının bulunduğu alan dışında her bir öğrenci
için en az 1,5 m2 bahçesi bulunan, tamamı okula ait binada veya binanın bahçe katının birbirine
bitişik dairelerinde ya da birbirine bitişik binaların bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde
yahut binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt ve art arda katlarında açılır.
b) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulları, kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla
toplamda en az 500 m2 bahçesi bulunan müstakil bina/binalarda açılır.
c) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; bahçesi kurum binasının alanı dışında olan,
kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır.
ç) Özel öğretim kursları; bağımsız girişi bulunan bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılır.
d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar
kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma
odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin
faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki
faaliyetleri yürütmek üzere her bina için bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı
görevlendirilir. Kanunun Ek-2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı
bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.
e) Diğer kurumlar ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik
alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı
bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda açılan okullar ile” ibaresi
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yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “okul öncesi” ibaresi “Okul öncesi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(2) Aynı kurucu tarafından kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina/binalarda, belirli bölümlerin ortak kullanılması suretiyle farklı seviyelerde okullar açılmak istenmesi
durumunda; okul öncesi eğitim kurumları için her bir öğrenciye 1,5 m2 alan düşecek şekilde,
diğer okullarda ise her bir öğrenci için en az 2 m2 alan düşmesi ve her bir okul için ayrı ayrı en
az 500 m2 bahçe bulunması şartıyla;
a) İnşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan ve bu bina/binalarda okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul veya ortaöğretim okullarından birkaçının ya da hepsinin bir arada açılmak istenmesi durumunda; ortaöğretim okulu/okulları için diğer seviyedeki
okullardan ayrı bahçe, bina girişi, katlara erişim ile her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda
o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir. Okul öncesi eğitim
kurumu, ilkokul ve ortaokullardan birkaçının ya da hepsinin bir arada açılmak istenmesi durumunda ise bahçe, bina girişi, katlara erişim alanları ortak kullanılabilir. Ancak her okul için
ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması
gerekir.
b) Diğer binalarda;
1) Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokul öğrenci tuvalet ve lavabolarının,
kendi dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda her okul için ayrı ayrı düzenlenmesi,
2) Ortaokul ve ortaöğretim okullarının aynı binada bulunması durumunda her okulun
öğrenci tuvalet ve lavabolarının, dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda ve her okul
için ayrı ayrı düzenlenmesi,
3) Birden fazla ortaöğretim okulu aynı binada açılacak ise her okulun öğrenci tuvalet
ve lavabolarının, kendi dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda ve her okul için ayrı ayrı
düzenlenmesi,
gerekir.”
“(4) Milletlerarası okullarla diğer okullar aynı binada bulunamaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile
aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “il millî
eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka
personel tarafından” ibaresi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “şube müdürü veya uygun görülen başka personel” ibaresi
“il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak değiştirilmiştir.
“d) Okullara ilave edilecek anasınıfı için en az bir, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin
her programı için en az dört derslik ve uygulama dersliklerine ilişkin yerleşim planı,”
“(3) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, okullar ve sosyal etkinlik merkezleri dışındaki kurumlara on beş iş günü içinde
valilikçe program ilavesi yapılarak kurum açma izni (EK-2) yeniden düzenlenir. Okullar ve
sosyal etkinlik merkezleri için hazırlanan dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça on beş iş günü içinde okullara kurum açma izni (EK-3), sosyal etkinlik merkezlerine
ise kurum açma izni (EK-3/B) düzenlenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “sayılan belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kurucu temsilcisine devir yetkisi
veren son bir ay içerisinde alınmış yetkili kurul kararı” ibaresi, (ç) bendinde yer alan “ait ise”
ibaresinden sonra gelmek üzere “bina” ibaresi ve aynı bentte yer alan “kiralık ise” ibaresinden
sonra gelmek üzere “bina” ibaresi, (e) bendinde yer alan “devir alacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “yabancı uyruklu gerçek” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkranın başına aşağıdaki cümleler
eklenmiş, birinci fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
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“Devir senedinin noterlikçe düzenlendiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde devir için devralan tarafından millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Bu süre bitiminden sonra yapılan devir
başvurusu işleme alınmaz.”
“c) Kurumu devralacak kişilerin kurumun vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, tüm borç ve alacaklarını ve devir almadan önce kurumda yapılan inceleme/soruşturma/denetim sonucunda verilen idari para cezalarını ve kapatma cezasını da kabul edeceğini gösterir
noterlikçe düzenlenen devir senedi,”
“(3) Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden veya idari para cezasının 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya
da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesi ve Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edildikten sonra devir işlemi gerçekleştirilir. İdarî soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemez. Kurumun devir işleminden sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin
aynı fıkrada belirtilen şartları taşımadığının tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri
açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”
“Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşme, bölünme veya tür değiştirmesinde devir senedi
istenmez. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair ticaret sicil gazetesi ve kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ile valiliğe müracaat edilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların
kurucuları, mevcut kurumunu okullar dışında bir başka kuruma dönüştürmek istemesi veya
okulun tür ve seviyesini değiştirmek istemesi hâlinde 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l)
ve (m) bentlerinde sayılan belgeler hariç diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan standartlarda belirtilen şartları yerine getirerek valiliğe müracaat eder. Kurumun okula dönüştürülmek istenmesi hâlinde aynı fıkranın (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler de istenir. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi
ve 20 nci maddede üç aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi hâlinde on
beş iş günü içinde eski kurum kapatılır ve yeni kuruma kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2) ve (EK-2/A) valilikçe, (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C) Bakanlıkça düzenlenerek dönüşüm sağlanır.”
“(3) Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında
idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden veya idari para cezasının
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya
taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada
belirtilen şartları haiz olduğu tespit edildikten sonra; dönüşüm talebi değerlendirmeye alınır.
İdarî soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemez. Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde, dönüşümü yapılan kurumun kurum açma izni ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, kurumun türüne göre 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l), (m), (p),
(u) ve (ü) bentlerinde belirtilen belgeler ve mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucunun yazılı beyanıyla birlikte
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kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Nakil yapılacak binanın; 6 ncı maddeye göre düzenlenecek
raporun incelenmesi sonucunda, 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina, araç ve gereçle
ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatını veren merci tarafından (EK-2), (EK-2/A), (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C)
düzenlenerek on beş iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, evrakın kayıt tarihinden itibaren hesaplanır. Kuruma, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez.
(2) Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı
gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; müstakil bina,
bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k)
ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler hariç, diğer nakil şartları aranmaksızın kurumda uygulanan öğretim programlarına kayıtlı öğrenci veya kursiyer sayısına uygun başka bir binada kurum
açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciinin izniyle geçici olarak en çok bir
yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun binaya nakli yapılmayan kurumlardan mazeretleri uygun görülenlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından bir yıl daha geçici izin verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici
nakil izinleri Bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartları uygun bina bularak nakil izni
almayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(3) İller arasında kurumların nakli yapılamaz. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile
özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının ilçeler arasında da nakli yapılamaz.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “(l) ve (m)” ibareleri “(l), (m) ve (p)” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “maarif müfettişleri/şube müdürleri veya uygun görülen başka personel” ibaresi “maarif müfettişi/ il veya ilçe
millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “şube
müdürü veya uygun görülen başka personel” ibaresi “il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “değişen bölümlere”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ortak kullanım alanlarına” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “çalışma ruhsatı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veren merci tarafından” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) 6 ncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile gerçek kişi olan kurucunun, Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları sağlamadığının tespiti hâlinde, kurumunu
kapatması veya devretmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içerisinde kurumun kapatılmaması veya devrin gerçekleştirilmemesi hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer kurumların
ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir.”
“(3) 6 ncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları kaybettiğinin
tespit edilmesi veya ölümü hâlinde, kurucu temsilcisinin değiştirilmesi için iki ay süre verilir.
Verilen süre içerisinde değişiklik yapılmaması hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer
kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir.”
“(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kurucu, kurucu temsilcisi
veya yönetim organında bulunan kişilerin aynı fıkrada belirtilen terör örgütlerine ya da Millî
Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatının tespiti hâlinde
18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri gereği süre
verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “öğrenci veya kursiyer bulunmaması, eğitim personeli
ve diğer personelin özlük ve benzeri hakları açısından ilişiğinin kalmaması” ibaresi “öğrenci,
kursiyer veya personelin MEBBİS Modülünde kaydının bulunmaması” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “kayıtlı öğrenci veya kursiyer” ibaresi “öğrenci, kursiyer veya personelin MEBBİS
Modülünde kaydının” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Soruşturma sonucunda kapatılması teklif edilen kurumlar kurucu isteği ile kapatılamaz. Ancak
soruşturması devam eden kurumun soruşturma konusunun kurumun kapatılmasına ve devredilmesine engel teşkil etmediğinin soruşturmayı yürütenlerce ön raporla tespiti halinde ve ilgili
makamın da uygun görüşü ile kurum kapatılabilir veya devredilebilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Dönüşüm
programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı
bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “lise” ibaresi “ortaöğretim okulu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Genel müdür ve genel müdür yardımcıları için kurucuya ait bir kurumun personeli olarak çalışma izni düzenlenir. Gerekli şartları taşıması halinde genel müdür veya genel müdür yardımcılarına kurumlarda ders görevi verilebilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“ğ) Mesleki eğitim merkezlerinde;
1) Kurum müdürü,
2) Çırak ve kursiyer sayısı 100’e kadar olan merkezlerde isteğe bağlı,100’ün üzerinde
olan merkezlerde zorunlu olmak üzere en az bir müdür yardımcısı,
3) Alan öğretmenleri,
4) Uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri;
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür için kurucular veya kurucu temsilcileri,
b) (a) bendi dışındaki eğitim personeli ve diğer personel için müdür
tarafından yapılır.
(2) Bakanlıkça ön izin belgesi verilen yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler, 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 29/8/2003 tarihli ve
25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun
Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(3) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin ve diğer
personelin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun
doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan şartları sağladığı yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sonucuna ilişkin yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilen ve diğer nitelik ve şartları
uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde çalışma izni valilikçe düzenlenir. Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.”
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“(7) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en geç üç gün içerisinde kurum yönetimine
teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Haziran ayı içerisinde ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
aşağıdaki alt bent, (b) bendine aşağıdaki alt bent, (c) bendine aşağıdaki alt bent, (ç) bendine
aşağıdaki alt bent eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik” ibaresi “Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler” olarak değiştirilmiştir.
“5) Yabancı uyruklu yöneticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma
yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,”
“4) Yabancı uyruklu öğretmenin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma
yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,”
“3) Yabancı uyruklu uzman öğreticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,”
“4) Yabancı uyruklu usta öğreticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge istenir.”
“(2) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince millî eğitim müdürlüğüne
gönderilir. Valiliklerce şartları taşıdığı anlaşılanların beş iş günü içerisinde ön izin talepleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara beş iş günü içinde ön izin belgesi düzenlenerek ilgili valiliklere gönderilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumun açılışı, kapanışı, devri, nakli, kontenjan
değişikliği, öğretime ara verme ve öğretime başlama, program ilavesi, kademeli kapatma, kurum müdürlerinin görevlendirme ve çalışma izninin uzatılması teklifine ilişkin iş ve işlemlerin
yürütülmesi, kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması,
yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta
ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur. Gerekli şartları taşıyan kurucu veya kurucu temsilcisi kurumda eğitim personeli olarak da görevlendirilebilir.”
“(3) Kurucu temsilcisinin yetkisini devretmesine, kurucu tüzel kişiliğin yetkili karar
organı tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, kurucu temsilcisi sadece personel alımlarına ilişkin yetkisini kurucu temsilcisi olma şartlarını taşıyan üçüncü bir kişiye valiliğin izni ile devredebilir.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumlarında görevlendirilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleki ve teknik Anadolu lisesi
veya çok programlı Anadolu lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu” ibaresi, “diğer
okullarda görevlendirilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisans mezunu” ibaresi, “Okullarda
görevlendirilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “diğer” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve
üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.”
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“a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.”
“(4) Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde çalışma izni iptal edilir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “40 saati, okul öncesi
eğitim kurumlarında ise dengi resmî okul öğretmenlerinin haftada girebileceği ders saati kadar
ücretli olarak görev” ibaresi “en fazla 40 ders saati ücretli ders görevi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sona
erenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “hariç” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Çeşitli sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma
nitelik ve şartlarını haiz eğitim personelinden biri, valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Kurumda yukarıdaki şartları haiz eğitim personeli bulunmaması hâlinde kurumda görevli
eğitim personelinden birisi valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilebilir. Vekâlet süresi
dört aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekâleten görevlendirilenler, vekâlet ettikleri
personelin haftada girebileceği ders saati kadar derse girebilirler.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasının son cümlesi ve dokuzuncu fıkrasının son
cümlesi yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “e-Yaygın” ibaresi “e-Özel”
olarak değiştirilmiştir.
“(1) Dengi resmî okullarda uygulanan haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarından farklı uygulama yapacak okullar yapacakları farklı uygulamalara kurum yönetmeliklerinde
yer vererek Bakanlığın izninden sonra uygularlar. Milletlerarası okullar için Bakanlıkça onaylanan ilgili ülke ders programları ve haftalık ders çizelgeleri, Genel Müdürlüğün uygun görmesi
durumunda aynı ülkenin yetkili kurumundan denklik belgesi almış olan yeni açılacak milletlerarası okullar tarafından da kullanılabilir.
(2) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları ile iş makineleri
sürücü eğitim kursları için geliştirilen ve Bakanlıkça onaylanan programlar her yıl Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre uygulamadan kaldırılmasına karar verilen öğretim programları Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır ve yayımından
itibaren en geç altı ay sonra uygulamadan kaldırılır. Uygulamadan kaldırılan veya kaldırılacak
program; programı hazırlayan, uygulayan veya sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilerek
tekrar onaya sunulabilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma
izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”
“(4) Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde öğrenci ve
kursiyer başarısının tespitine ilişkin esaslar 46/A maddesi hükümleri doğrultusunda belirlenir.
Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitim sonunda
yapılan sınavlarda başarı gösterenlere Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenir.”
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe 46 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 46/A
maddesi eklenmiştir.
“Sınavlar
MADDE 46/A – (1) Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkrası doğrultusunda
yapılacak kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları ile programın gerektirdiği
diğer sınavların uygulanışı, sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri, sınavlarda kimlerin görev alacağı ve ödenecek ücretler, sınavlarda kurulacak Bakanlık merkez sınav yürütme kurulu
ve il/ilçelerde kurulacak il/ilçe sınav yürütme komisyonları, derslerin inceleme ve kontrolünde
görevlendirilenler ile diğer görevlilere ödenecek ücretler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre görevlilerin harcırah giderlerine ilişkin hususlar ile diğer usul
ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri Bakanlık döner sermaye işletmesince
açılan banka hesabına yatırılır ve birinci fıkrada belirlenen ödemeler ile sınavın gerektirdiği
mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler harcama yetkilisinin onayı ile bu hesap üzerinden yapılır. Bakanlıkça, yapılacak sınav türlerine göre ayrı hesap açılmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Sınav yapılan her ilde görev alan personele aynı günde aynı sınav için ödenebilecek
toplam tutar, ilgili sınav günü o sınav için kursiyerlerden toplanan sınav ücretlerinden yasal
kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geçemez.”
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde, ikinci
fıkrasında yer alan “okul yönetimlerinin” ibaresi “kurucunun” ve “Kurum yönetimince” ibaresi
“Kurucu tarafından” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Okullarda oluşturulacak birlik, kurul ve komisyonlar ile kurumlarda sosyal etkinlik
faaliyetleri”
“(3) 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yürütülen öğrenci kulüp ve
toplum hizmeti faaliyetleri, sadece okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sosyal
etkinlik merkezlerinde yapılabilir.”
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci, dördüncü ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendi ve 14 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik numarası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “adı ve soyadı, doğum tarihi ile” ve onuncu fıkrasında yer alan “hizmetiçi eğitim
merkezlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, mesleki
eğitim merkezlerine” ibaresi eklenmiş, onuncu fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulundan” ibaresi “Cumhurbaşkanından” olarak, on üçüncü fıkrasında yer alan “okullarda”
ibaresi “ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Okullardan, kayıt alanı şartı dışında dengi resmî okulların tabi oldukları yönetmelik
hükümlerini uygulayacaklar, ayrıca kurum yönetmeliği düzenlemezler. Kurum yönetmeliği düzenlemeyen ortaöğretim okullarına öğrenci kaydı ve nakli, başvuru öncelik sırasına göre yapılır.”
“(4) Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde
belirtilen tarihler arasında yenilenir. Okuldaki toplam öğrenci sayısı kurum kontenjanından
fazla olamaz.”
“(8) Hizmet içi eğitim merkezleri tarafından kayıt sırasında kursiyerlerin çalıştıkları iş
yerlerinden; kursa katılacakların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi ve öğrenim
durumunun yer aldığı liste ile listede yer alanların SGK aylık prim ve hizmet belgesi istenir.”
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“(15) Mesleki eğitim merkezlerine öğrenci kayıtları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52 – (1) Merkezi ortak sınavlar Bakanlık tarafından yapılır. Bu sınavlara
özel okullarda okuyan öğrenciler de girer.”
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 52/A maddesi eklenmiştir.
“Yatılılık hizmeti
MADDE 52/A – (1) Okullarda yatılılık hizmeti verilebilir. Yatılılık hizmetinin verileceği yatakhane ve pansiyonların standartları ile yatılılık hizmeti standartları Genel Müdürlükçe
belirlenerek internet sitesinde yayımlanır.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “12 nci”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 13 üncü” ibaresi, “öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen
eğitim ücretine” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir önceki yılın ortalama” ibaresi eklenmiş,
aynı fıkrada yer alan “bir sonraki yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenebilir.”
ibaresi “öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için
bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir.” olarak ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmaz.”
“(5) Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs
ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden, talep eden veliler
faydalanır.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl Türk Lirası olarak tespit
edilir. Motorlu taşıt sürücü kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme
kurslarının öğrenim ücreti ocak ayı sonuna kadar, diğer kurumların öğrenim ücreti ile Kanunun
12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tebliğde belirlenen alanlar dışındaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler ocak ayından itibaren mayıs
ayının sonuna kadar ilan edilir. Ancak Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği
alan mesleki ve teknik Anadolu liseleri destek kapsamındaki alanlarının, Bakanlıkça ödenecek
ücretleri ilan edildikten sonra 15 gün içinde ücretlerini günceller. Bu ilanlarda ders yılı veya
ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek indirimler belirtilir. Yapılacak indirim oranı ilan edilen öğrenim ücretinin %50’sinden fazla olamaz. Ancak
aynı kurucuya ait kurumlarda görev yapan personel çocuklarına % 50’den fazla indirim uygulanabilir. Ayrıca yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve
benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretler ayrı ayrı
belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir.”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Okullar, ders yılı sonunda öğrenim ücreti ödemesi yapılmayan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Kaydı yenilenmeyen öğrencinin nakli, veli/vasisi tarafından başka bir
özel okula veya öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla resmî kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmî okula veya açık öğretim lisesine
alınır.”
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde
yer alan “öğretim yılı başlamadan” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınavla öğrenci alan resmî
okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan” ibaresi ile aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(4) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde yapılır.”
MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “harp
veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma,
bakım veya barınma kararı verilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “harp
veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma,
bakım veya barınma kararı verilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kazanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “harp veya
vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım
veya barınma kararı verilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube
müdürü” ibaresi “maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonraki ilk denetimleri, kurum açılışında inceleme raporu düzenleyenler tarafından yapılamaz.”
“(6) Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerini denetleme yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde, öğrenci devamına ilişkin biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi kayıtları incelenir. Usulsüzlük tespiti hâlinde Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılır.”
MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 67/A maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “cezanın verildiği” ibaresi “fiilin işlendiği” olarak, üçüncü
fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “para cezaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “valilikler tarafından” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “öğrenim gören” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı”
ibaresi eklenmiş, birinci fıkrasının (d) bendine “olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan
“Temmuz ayında Maliye” ibaresi “Mayıs ayında Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Temmuz ayında Maliye” ibaresi “Mayıs ayında Hazine ve Maliye” olarak ve aynı fıkrada yer alan
“(Ek-10) de yer alan okul türleri ve gruplarına” ibaresi “özel eğitim okulları hariç, okul türlerine” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Ağustos ayı içerisinde MEBBİS ve e-Okul üzerinde”
ibaresi “MEBBİS ve e-Okul üzerinden Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzunda
belirlenen tarihlerde” olarak, onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ondördüncü fıkrasında yer
alan “şube müdürü veya uygun görülen başka personel” ibaresi “il veya ilçe millî eğitim şube
müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak değiştirilmiştir.
“(11) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteği Kasım, Şubat
ve Haziran aylarının ikinci haftasının ilk iş günü okulda kayıtlı öğrenci listesine göre, % 35’i
Kasım, % 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında öğrencinin kayıtlı olduğu okula ödenir.”
MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 4 – (1) Kurumların reklam ve/veya ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamaz.
(2) Kurumların reklam, ilan veya her türlü tanıtıcı faaliyetlerinde, kurumu tanıtıcı bilgilerin bulunduğu karekoda yer verilir. Karekod, kurumun girişinde kolaylıkla görülebilecek
bir yerde bulunur.”
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MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurum açma işlemine başlamış olanlar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kurum açmak için
5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak
üzere başvuranlar veya millî eğitim müdürlüklerinde kurum açma başvurusu bulunanlar hakkında 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen bina ve bahçeye ilişkin şartlar aranmaz.”
MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci, geçici 11 inci, geçici 16 ncı ve geçici
18 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinde yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine
ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin ekleri Ek-1, Ek-2, Ek-2/A, Ek-3, Ek-3/A, Ek-3/B,
Ek-4, Ek-7, Ek-8 ve Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-2/B, Ek-13 ve Ek-14 yürürlükten
kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe Ek-3/B’den sonra gelmek üzere ekte yer alan Ek-3/C eklenmiştir.
MADDE 55 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 56 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/3/2012

28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

21/7/2012

28360

2-

23/10/2012

28450

3-

2/8/2013

28726

4-

7/9/2013

28758

5-

29/5/2014

29014

6-

5/7/2014

29051

7-

21/8/2014

29095

8-

24/9/2014

29129

9-

17/1/2015

29239

10-

4/7/2015

29406

11-

23/7/2015

29423

12-

8/8/2015

29439

13-

12/4/2016

29682

14-

3/7/2016

29761

15-

5/8/2016

29792

16-

13/1/2017

29947

17-

20/6/2017

30102
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları,
gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler, aroma
vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, gıda enzimleri, bulaşanlar, hedef dışı
yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda
bulunabilecek maksimum miktarları, ambalajlama, etiketleme, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri, numune alma ve analiz metotları, taşıma ve depolama ile ilgili yatay ve dikey
gıda kodeksine ilişkin esaslar, coğrafi işaretle ilgili özel hükümler ile diğer bazı gıda ve/veya
gıda gruplarına ilişkin özel hükümlerin belirlenmesine dair kuralları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere
ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıdalara
eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler, gıda katkı maddeleri, aroma vericiler
ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, gıda enzimleri, bulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, numune alma ve analiz metotları, hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları,
taşıma ve depolama ile ilgili yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar, coğrafi işaretle ilgili
özel hükümler, diğer bazı gıda ve/veya gıda gruplarına ilişkin özel hükümlerin belirlenmesine
dair kurallar ile yatay ve dikey gıda kodeksinde yer almayan belirli bir gıda veya gıda grubu
ile ilgili özel düzenlemelere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla coğrafi kaynağının bulunduğu bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel yöre veya istisnai durumlarda ülke
adı ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren menşe adını ve mahreç işaretini,
c) Dikey gıda kodeksi: Belirli bir gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde
ve malzeme için belirlenmiş özel kriterleri içeren gıda kodeksini,
ç) Şeker: 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununda tanımlanan şekerleri,
d)Yatay gıda kodeksi: Gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer
öğeler, gıda katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri,
gıda enzimleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, numune alma ve analiz
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metotları, hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların
hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları, etiketleme, mikrobiyolojik kriterler
gibi tüm gıdalara ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere uygulanacak olan kriterleri
içeren gıda kodeksini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yatay Gıda Kodeksi ve Dikey Gıda Kodeksi
Yatay gıda kodeksinin kapsamı
MADDE 5 – (1) Yatay gıda kodeksi;
a) Gıda katkı maddelerinin kullanımı, etiketlenmesi ve saflık kriterleri,
b) Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kullanımı ve etiketlenmesi,
c) Gıda enzimlerinin kullanımı ve etiketlenmesi,
ç) Bulaşanların maksimum limitleri,
d) Gıdalarda bulunmasına izin verilen pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri,
e) Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri,
f) Gıdaların mikrobiyolojik kriterleri,
g) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili genel kurallar,
ğ) Gıdaların etiketlenmesi,
h) Gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeleri,
ı) Numune alma ve analiz metotları,
i) Hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların
hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları,
konularını içerir.
Dikey gıda kodeksinin kapsamı
MADDE 6 – (1) Dikey gıda kodeksi; yatay gıda kodeksi hükümlerine ilave olarak,
kapsadığı gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde ve malzemelere yönelik olarak
belirlenecek özel kriterleri içerir.
(2) Belirli bir gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde ve malzeme için
özel olarak düzenlenmiş numune alma ve analiz metotlarına ilişkin mevzuat da dikey gıda kodeksi kapsamındadır.
(3) Herhangi bir gıda katkı maddesi, aroma verici veya aroma verme özelliği taşıyan
gıda bileşeni veya diğer gıda bileşenleri ilave edilen kaynak suları, içme suları, doğal mineralli
sular ve yapay sodanın özellikleri dikey gıda kodeksi ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Hükümleri, Özel Hükümler, Gıdaların Taşınması ve Depolanması
Uygulama hükümleri
MADDE 7 – (1) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için ilgili yatay
gıda kodeksi hükümlerine uyulması zorunludur.
(2) Dikey gıda kodeksi hükümleri, yatay gıda kodeksi hükümleri ile birlikte uygulanır.
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Coğrafi işaretle ilgili hükümler
MADDE 8 – (1) Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimi Bakanlıkça yapılır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilir.
Özel hükümler
MADDE 9 – (1) Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup,
meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemez.
(2) Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup
ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler üretilemez.
(3) Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler
üretilemez.
Taşıma ve depolama kuralları
MADDE 10 – (1) Gıdaların taşınması ve depolanmasında 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde ve 27/12/2011 tarihli ve
28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uyulur.
(2) Belirli bir gıda veya gıda grubuna yönelik özel taşıma ve depolama kuralları, gerektiğinde dikey gıda kodeksi kapsamında belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yatay veya dikey gıda kodeksinde hüküm bulunmayan hususlarda öncelikle ilgili ulusal standart uygulanır. Ulusal standardın bulunmaması durumunda ise uluslararası standartlar dikkate alınır.
Resmi kontrol
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin kontrol ve denetimlerde 5996
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
İdari yaptırım
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı
Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren
gıda işletmecilerinin 9 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ürettikleri ürünler, 31/12/2020 tarihinden sonra piyasada bulunamaz.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Fiyat artış oranları
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale
Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin
(4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru
olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri
dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2020 tarihinden
itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
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olarak tespit edilmiştir.
1980-2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013
tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak
Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin
birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,025) ile
çarpılması suretiyle bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 16/8/2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje
ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
NARGİLE ŞİŞELERİNİN ÜZERİNE KONULACAK SAĞLIK UYARILARINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık
uyarılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, tabanı hariç nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık
uyarılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 1/3/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Sunum usulü
MADDE 4 – (1) Sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde bu Tebliğ ile belirlenen usul
ve esaslar dâhilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunludur.
Sağlık uyarılarının uygulanması
MADDE 5 – (1) Nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarıları nargile şişesinin
biçimine göre Ek-1’de yer alan silindirik biçimde veya Ek-2’de yer alan konik biçimde olabilir.
Uyarılar, şişelerin ağız bölümünden başlayacak şekilde uygulanır.
(2) Sağlık uyarıları; karton üzerine ofset baskı, Polivinil Klorür (PVC) tabaka veya
PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde uygulanabilir. Uyarılar
sabit ve silinemez nitelikte basılır.
(3) Sağlık uyarılarının basımı için asgari gereklilik “dört renk/Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah
(CMYK)”tır.
(4) Uyarı ölçüleri, 5’er cm kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt
365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360 x 217 mm şeklinde olur.
(5) Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Tarım
ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde ilan edilir ve elektronik ortamda Bakanlık
tarafından sağlanır. Bu uyarıların, içerdikleri metinsel ve/veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemez.
(6) Sağlık uyarılarından her biri nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanır.
(7) Sağlık uyarılarının nargile şişeleri üzerine uygulanmasından iş yerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumludur.
İdari yaptırım
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı
Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında gerekli idari yaptırımlar
uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Bakanlıkça yapılan diğer
düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nargile
Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/2)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza
Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile
yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim belgesinin kullanımına ilişkin bilgiler
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(3) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Sivas 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1389

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

1394
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HEK DURUMUNDAKİ MAL VE MALZEMELERİN
MÜBADELESİ YAPILACAKTIR
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
(Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Güvercinlik/Ankara)
1 – İdarenin
a) Adı : Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Güvercinlik/Ankara
b) Adresi : Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. Şehit Org. Eşref Bitlis Kışlası
Güvercinlik- Etimesgut / Ankara
c) Faks ve telefon numarası : 0312 510 69 60 / 0 312 510 56 42
2 – İhalenin
a) İhale Kayıt Numarası : 2020/75874
b) Adı : Hurda Durumundaki Mal ve Malzemelerin Mübadelesi
c) Türü – Usulü : Bütün İsteklilerin Teklif Verebildiği (İlan Yapılarak) Açık Artırma
Usulü
3 – Mübadele konusu alıma ilişkin bilgiler:
a) Mübadele kapsamında verilecek mallar ve Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen
Tahmini Bedel : 7.608 Adet Amerikan Tipi Çelik Başlık (Hurda), 27.285 Adet Doğu Alman Tipi
Çelik Başlık (Hurda) (Toplam 418.716,00 TL)
b) Mübadele kapsamında alınacak mallar ve Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen
Tahmini Bedel : 37 Kalem CNC Tezgah Ucu (473.345,20 TL)
c) Mübadele için sürülecek pey miktarı: Alüminyum Hammadde (kg. olarak)
ç) Teslim yeri : Jandarma Bakım Komutanlığı Güvercinlik/Ankara
d) Teslim tarihi : 30 gün içerisinde defaten teslim edilecektir.
e) Mübadelenin yapılacağı yer : Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara 2 No.lu
İhl.Koms.Bşk.lığı
f) Mübadelenin yapılacağı tarih : 12.03.2020 - 10:00
4- Mübadele dokümanının:
a) Görülebileceği yer : Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara
b) Satın alınabileceği yer : Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara
c) Satış bedeli : 10,00 TL
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında
sunmaları gereklidir.
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası
ile elektronik posta adresi,
5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
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5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.2.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.2.3. 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,
5.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
5.1.4. Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ünden az (12.561,48 TL) olmamak
üzere 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,
5.1.5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
5.1.5.1. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
5.1.5.2. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim
Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının
tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların
hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların,
Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel
Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
ADLİ SİCİL BELGESİ.
5.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere
sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu
ortak (e) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
5.1.8. İstekliler şartname ekinde örneği bulunan Tedarik Taahhütnamesini teklifleriyle
birlikte vereceklerdir.
5.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
5.3. Açık artırma esnasında teklifler ihale komisyonu önünde sözlü olarak verilebilir.
5.4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (YÜZELLİ)
takvim günü olacaktır.
5.5. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
1308/1-1
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100 ADET TAHSİSLİ S PLAKALI OKUL SERVİS ARACI
HATTI İHALESİ YAPILACAKTIR
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Van Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 08.01.2020 tarih ve 11 nolu kararı ile okul
öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli,
güvenli ve denetimli hale getirmek için Van ili Erciş ilçesine 100 adet S plakalı okul servis aracı
hattının 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (p) bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesi (f) bendi gereği hat kiraya verme yöntemi ile 10 yıllığına,
2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Van ili Erciş
ilçesine 100 adet tahsisli S plakalı okul servis aracı hattı ihalesi yapılacaktır.
İŞİN ADI
: Van ili Erciş ilçesine 100 adet tahsisli S plakalı
okul servis aracı hattının kiraya verilmesi.
NİTELİĞİ
: Van ili Erciş ilçesine 100 adet tahsisli S plakalı
okul servis aracı hattı
YERİ
: Erciş ilçesi ilçe merkezi
MİKTARI
: Erciş ilçesi 1 (bir) S plaka kiraya verme bedeli
50.000,00TL + KDV
ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER : Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım
Dairesi Başkanlığı
ŞARTNAME BEDELİ
: 250,00.- (ikiyüzelli) TL
İHALE TARİHİ
: 11/03/2020 Çarşamba günü Saat 10:30’da
İHALE USULÜ
: 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden
Açık Teklif Usulü
İHALE YERİ
: Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Belediye
Encümen Toplantı Salonu
İHALEYİ YAPACAK MAKAM
: Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni
İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:
1. Gerçek Kişiler İçin:
a. T.C. kimlik kartı fotokopisi.
b. Sürücüsü belgesinin fotokopisi.
c. Adli sicil kayıt belgesi.
d. Noter tasdikli imza sirküsü.
e. Tebligat için adres göstermesi, gerçek kişinin adını, unvanını, tebligata esas adresini,
telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe.
2. Tüzel Kişiler İçin:
a. T.C. kimlik kartı fotokopisi. (şirket yetkilisinin)
b. Adli sicil kayıt belgesi. (şirket yetkilisinin)
c. 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.
d. Noter tasdikli imza sirküsü. (şirket yetkilisinin)
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e. Şirket yetkilisinin yetki belgesi.
f. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d,
e, f ve g’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.)
g. Tebligat için adres göstermesi, şirketin adını, tebligata esas adresini, telefon ve faks
numarasını içeren teklif sahibince (şirket yetkilisince) imzalanmış dilekçe.
3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
(Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin
vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.)
4. Şartnamede yazılı şartlara göre en az % 3 geçici teminatı vermesi. (geçici teminatlar
Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına
yatırılacaktır.)
5. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge.
6. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi.
7. İhale şartnamesini her gün mesai saatlerinde 250,00 TL (ikiyüzelli TL) şartname
ücretinin yatırılması şartıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından
alınabilir.
8. İhale üzerine kaldığında U.D.B.' nın hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen
aracı 30 (otuz) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.
9. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal
Güvenlik Kurumu ve Belediyeden herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge, (İlan
tarihinden sonra alınmış olacak.)
10. Kiraya verilecek Hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale
sonunda Kira bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir.
11. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda
ihale bedeli + KDV tutarı peşin yatırılacaktır.
12. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 11/03/2020 Çarşamba günü saat
10:30’da Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale ile
ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak
istekli veya Noter Tasdikli Vekaletnameye Haiz Vekili bizzat ihalede bulunmak zorundadır.
13. Taşımacı, 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5.
Maddesinin 1. Fıkrası a, b, c, bentlerin de belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Uygun olmayan
kişiler ihaleye katılamaz.
14. Okul servis araçlarını kullanacak şoförler ve araçlarda çalıştırılacak rehber
personeller, 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9.
Maddesinde belirtilen şartlara uygun olacaktır.
15. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir.
16. İhale, istenilen evraklar ve geçici teminat mektubunu tam olarak veren istekliler
arasında açık teklif yolu ile Encümen huzurunda yapacaktır.
17. Keyfiyet ilan olunur.
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E.H. YÜKLEYİCİ VE DELİCİ YEDEKLERİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı: E.H. Yükleyici ve delici yedekleri temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2020/82256

Dosya no

: 2024011

1 - İDARENİN:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi

:

2 - İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı

: E.H. Yükleyici ve delici yedekleri temini: 5 kalem

b) Teslim yeri

: TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı /
Zonguldak

c) Teslim tarihi

: İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

Taşkömürü

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 03.03.2020 Salı günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 03.03.2020 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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TELEFERİK TESİSİ İLE GÜNÜBİRLİK VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIM VE
25 YIL SÜREYLE İŞLETİLME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:
1 - Afyonkarahisar kalesine yapılacak tek halatlı çift yönlü ikişer kabinli 2 gruplu 8 kişilik
kabinli sabit klemensli teleferik tesisi ile Afyonkarahisar kalesi çevre düzenleme projesi
kapsamında bulunan seyir terası, ahşap yürüme yolları, kafeterya ve teleferik alt istasyonu
bölgesindeki günübirlik ve ticari tesislerin yapım ve 25 yıl süreyle işletilme işi ilanda belirtilen
şartlar ve idari şartname hükümleri gereği yaptırılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a
maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konmuştur.
2 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve KDV dâhil 1.500,00 TL (binbeşyüz
TürkLirası) karşılığı Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapım Birimi adresinden
satın alınabilir.
3 - İhale 04.03.2020 Çarşamba günü 14.00’ da Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonunda
yapılacaktır.
4 - İsteklilerden istenilecek belgeler;
a) Başvuru Mektubu,
b) Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi,
c) Ticaret ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge ibra etmesi,
c1) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliği idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
(Ticaret Sicil Gazetesi sureti)
c2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar
Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin her birinin c1 ve c2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İsteklilerin ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde, bu şartnamenin ekli örneğine uygun
ortak teşebbüs girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,
e) İmza sirküleri vermesi (Noter tasdikli)
e1) Gerçek kişi olması halinde; Noter tasdikli imza sirküleri,
e2) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,
e3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her birinin e1 ve e2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
g) İdari şartnamenin 27.maddesinde yazılı geçici teminatı vermesi,
h) İdari şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar”
maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi vermesi,
i) Ticaret Sicil Gazetesi,
j) İsteklinin 10.000.000,00.-TRY (onmilyonTürkLirası)den az olmamak üzere bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun
ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi
tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
k) İlgili vergi dairesinden onaylı vergi durumu bildirisi ile SGK dan alınan borcu
olmadığına dair belge,
l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Afyonkarahisar Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü Yapım Biriminden temin edilecek Yer Görme Belgesi,
5 - İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç
04.03.2020 Çarşamba günü saat 13.55’e kadar Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Başkanlığına
vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
1388/1-1

19 Şubat 2020 – Sayı : 31044

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

19 Şubat 2020 – Sayı : 31044

19 Şubat 2020 – Sayı : 31044

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
DÜZELTME İLANI
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi
: 19.02.2020
Son Başvuru Tarihi : 04.03.2020
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Üyesi
alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine
dair belge
NOTLAR:
1- Adayların ilgili Fakülteye şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr.
adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Hukuk Fakültesi: (232) 4888145
Fax : (232) 2792626
FAKÜLTE /
YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/
PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/
AÇIKLAMA

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Prof. Dr.

1

Medeni Hukuk.
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların;
bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim
durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Doktor Öğretim Üyesi başvurusu için 3
takım, Profesör ve Doçent başvuruları için 5 takım) vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin
Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler
ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul
edilmez.
Duyurulur.

Fakülte

Bölüm

Prof.

Hukuk
Fakültesi

1

Hukuk
Fakültesi

1

Doçent

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

1

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik
Elektronik
Mühendisliği

1

Doktor
Öğretim
Üyesi

Açıklama
Doçentlik tezi Milletlerarası Özel
Hukuk alanında olmak ve iyi derecede
İngilizce bilmek
Doktorasını Medeni Hukuk alanında
yapmış olmak ve iyi derecede
İngilizce bilmek
Bilgisayar veya Elektrik Elektronik
Mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak. Çoklu medya uygulamaları ve
sistemlerin geliştirilmesi,
iyileştirilmesi, görüntü, ses ve diğer
medya bileşenlerinin İnternet ve diğer
ağlar üzerinden verimli ve uyarlamalı
şekilde iletilmesi, dağıtılması, medya
oynatıcısı tasarımı ve iyileştirmeleri
konularında uzmanlaşmış olmak.
Konusuyla ilgili uluslararası
kuruluşlarda standartlara katkı yapmış
olmak. Çalışma konusunda
uluslararası hakemli dergilerde
yayınlanmış çalışmaları ve atıfları
bulunmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği
alanında doktora yapmış olmak.
Konuşma sentezi, konuşma tanıma,
sesli imza, konuşmadan nörolojik
hastalıkların teşhisi ve bu alanlarla
ilintili doğal dil işleme konularında
uzmanlaşmış olmak. En az beş yıl
araştırma tecrübesi bulunmak.
Disiplinlerarası çalışma yetkinliğini
uluslararası hakemli dergilerde
yayınlanmış çalışmaları ve bunlara
almış olduğu uluslararası atıflarla
göstermiş olmak.

1111/1/1-1

19 Şubat 2020 – Sayı : 31044

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Yabancı Diller Yüksekokulu’na Öğretim Görevlileri
alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1. Başvuru Formu (https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scolaolanaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)
2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç
referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans diploması, Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır), Tezli
Yüksek Lisans diploması, varsa Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların
denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-devletten alınan
belgeler geçerlidir.)
5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması
gerekmektedir.)
6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri(Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu
olması gerekmektedir.)
7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.)
8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair terhis veya muaf olduğunu belirten
belge (Bakaya durumda olmamak)
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları elden
teslim ederek (Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü - Yabancı Diller Yüksekokulu
Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL) veya e-posta yoluyla
(scola.recruiting@ozyegin.edu.tr) ulaştırmaları gerekmektedir. Eksik belgelerle başvuru ve süresi
içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin
sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat
niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Fakülte/
Yüksekokul

Yabancı
Diller
Yüksekokulu

:
:
:
:
:

19.02.2020
04.03.2020
06.03.2020
10.03.2020
16.03.2020

Bölüm

Unvan

Sayı

Yabancı
Diller

Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)

7

Aranan Şartlar
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği,
İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngilizce Mütercim
Tercümanlık), Çeviri bilim
(İngilizce) bölümlerinin birinden
lisans mezunu olmak ve en az tezli
yüksek lisans eğitimini tamamlamış
olmak.

ALES
Puanı

YDS / Eş
Değeri

70

90
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği

1

–– Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

–– Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

62

TEBLİĞLER
–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

65

–– Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

67
69

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9185 Sayılı Kararı

82

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9186 Sayılı Kararı

92

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9187 Sayılı Kararı

98

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2014/4926 Başvuru Numaralı Kararı

111

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2016/8011 Başvuru Numaralı Kararı 127
–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2015/4248 Başvuru Numaralı Kararı 149
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

157

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

158

c - Çeşitli İlânlar

167

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

178

