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İçişleri Bakanlığından:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI ELEKTRONİK 

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçek-

leştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçekleştirilen

elektronik kimlik doğrulama sistemi uygulamasında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Kanununun 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258 inci
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Akıllı kart okuyucu: Kimlik doğrulama sürecinde kimlik kartının elektronik olarak

kullanılmasını sağlayan terminali,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Beyaz Liste: Kimlik doğrulama işlemi yapması onaylanmış Kart Erişim Cihazı lis-

tesini, 
d) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik doğrulama işlemlerinin ger-

çekleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan kişiye özgü veriyi,
e) EKDS Değerlendirme Komisyonu: EKDS’nin kullanılması için gerekli inceleme,

değerlendirme ve izin işlemlerini gerçekleştirmek üzere Bakan onayı ile oluşturulan komisyo-
nu,

f) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS): Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının
elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi,

g) EKDS standardı: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından EKDS ile ilgili belir-
lenen standartları,

ğ) ESHS: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,
h) Genel Müdür: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü,
ı) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü, 
i) Güvenli Erişim Modülü (GEM) Akıllı Kartı: Kart erişim cihazı üzerindeki kriptogra-

fik işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan güvenli modülü, 
j) Güvenli iletişim sertifikası: KEC ve rol sunucusu arasında güvenli hat kurmak için

gerekli olan sertifikayı,
k) Hizmet alan: KDHS’den EKDS hizmeti alan kurum, kuruluş ve kişileri,
l) Hizmet veren: EKDS kullanarak hizmet sunan kamu veya özel hukuk tüzel kişileri

ile EKDS hizmetinden faydalanarak hizmet veren bir kamu veya özel hukuk tüzel kişiliğinde
elektronik kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesinde rol alan yetkili personeli,

m) HSM: Donanımsal güvenlik modülünü,
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n) Kart Erişim Cihazı (KEC): Vatandaşın kimliğini doğrulama işlevi için kullanılan ter-
minali,

o) KEC standardı: Elektronik kimlik kartları için güvenli kart erişim cihazları ile ilgili
TSE tarafından belirlenen standartları,

ö) KEC üreticisi: KEC standardına göre KEC üretimi yapan kamu veya özel hukuk
tüzel kişilerini,

p) Kimlik doğrulama: Kimlik kartını ibraz eden kişinin kimlik doğrulama sertifikası,
PIN, biyometrik veri, dijital fotoğraf veya kartın fiziksel güvenlik öğeleri kullanılarak doğru-
lanmasını ve geçerlenmesini,

r) Kimlik doğrulama başarım onayı: Kimlik doğrulama sunucusu tarafından kimlik doğ-
rulama bildiriminin doğrulanması sonrasında oluşturulan ve hizmet alanın sistemlerine gön-
derilen imzalı veri nesnesini,

s) Kimlik Doğrulama Bildirimi (KDB): KEC’in GEM Akıllı Kart aracılığı ile elektronik
kimlik doğrulama için kimlik kartı ile etkileşim halinde yapmış olduğu kriptografik ve biyo-
metrik işlemlerin sonucunu gösteren elektronik bildirimi,

ş) Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcı (KDHS): EKDS standartlarına uygun olarak
elektronik kimlik doğrulama ve kimlik doğrulamanın arşivlenmesine ilişkin hizmeti sağlayan
kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

t) Kimlik Doğrulama Politikası (KDP): KEC tarafından kimlik doğrulama işleminde
kullanılacak yöntem ve parametreleri içeren sayısal veriyi,

u) Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS): EKDS’de Kimlik Doğrulama Poli-
tikası üretmek ve yayımlamak için kullanılan sunucuyu,

ü) Kimlik doğrulama sertifikası: Kimlik doğrulaması amacıyla kullanılan sertifikayı,
v) Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS): EKDS’de kimlik doğrulama bildirimlerini doğ-

rulayan ve kimlik doğrulama başarım onayını dönen ve sonucu kaydeden sunucuyu,
y) Kimlik kartı: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,
z) Kimlik kartındaki veriler: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesi

hükümlerine göre Bakanlık tarafından belirlenen bilgileri,
aa) MRZ: Makine tarafından okunabilen bölgeyi,
bb) Ortak kriterler: Uluslararası Standartlar Organizasyonunun Uluslararası Bilgi Tek-

nolojileri Güvenlik Değerlendirme Standardı olarak kabul ettiği ISO 15408 güvenlik standar-
dını,

cc) PIN: Kimlik sahibi ile kartın eşleştirilmesine olanak sağlayan sayısal veriyi, 
çç) PUK: PIN bloke edildiğinde, blokeyi kaldırmak için kullanılan sayısal veriyi,
dd) Rol: Kimlik kartındaki alanlara erişmek isteyen taraflara tanımlanan erişim yetki-

sini,
ee) Rol doğrulama: Kimlik kartındaki rol yetkisi gerektiren alanlara erişmek isteyen

uygulamaların yetkisini kontrol etmekte kullanılan yöntemi,
ff) Rol sertifikası: Rol doğrulamada kullanılan yetki sertifikasını,
gg) Rol sunucusu: Rol doğrulamada kullanılan ve kimlik kartındaki alanlara erişen su-

nucuyu,
ğğ) Taahhütname: KDHS’nin sorumluluk alanıyla ilgili EKDS kapsamında bulunan

verilerin güvenliğinin ve idamesinin sağlanmasına ilişkin yeterli korumayı taahhüt ettiği idari
ve teknik tedbirleri kapsayan belgeyi,

hh) Uygunluk belgesi: EKDS veya KEC standardına uygun ürün olduğuna dair TSE
tarafından verilen belgeyi,

ıı) Yazılım yayıncı sertifikası: KEC yazılım paketlerini imzalamak için kullanılan ser-
tifikayı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel Esaslar

Kimlik kartının kullanım alanları
MADDE 5 – (1) Kimlik kartında; kişi bilgileri, fotoğraf, imza, yonga, MRZ ve barkod

alanları, biyometrik veri, elektronik sertifikalar ile güvenlik öğeleri bulunur.
(2) Kimlik kartı, kimlik doğrulama amacıyla kullanılır.
(3) Kimlik kartının elektronik imza aracı olarak kullanılmasında 15/1/2004 tarihli ve

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri uygulanır.
(4) Kimlik kartının temassız yongasındaki bilgiler ikili antlaşma yapılan ülkelerde se-

yahat belgesi olarak kullanılabilir.
Yetki ve sorumluluk
MADDE 6 – (1) EKDS ile ilgili inceleme, değerlendirme ve izin işlemlerini gerçek-

leştirmek üzere Bakan onayı ile Genel Müdürün başkanlığında EKDS Değerlendirme Komis-
yonu oluşturulur. Genel Müdürlük inceleme, değerlendirme ve izin işlemleri için EKDS yöne-
tim altyapısını kurar.

(2) Görevli ESHS, Bakan onayı ile belirlenerek Genel Müdürlüğün resmi internet site-
sinden duyurulur.

(3) Görevlendirilen ESHS’nin sağlayacağı tüm anahtar ve sertifikaların başvuru, temin,
dağıtım, teslim ve iptal işlemlerine ilişkin yöntemi belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. 

(4) Genel Müdürlük, hizmet alan, KDHS ve KEC üreticilerinden EKDS’ye ilişkin her
türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

(5) Görevlendirilen ESHS, görevlendirildiği alanla sınırlı olmak üzere yazılım yayıncı,
KDS, KDPS, güvenli iletişim, rol sertifikalarının ve GEM akıllı kartının üretiminden, tesli-
minden ve bunların teslim edilene kadar güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

(6) Görevlendirilen ESHS tarafından EKDS ile ilgili sunulan hizmetlerden alınacak be-
dellerin üst sınırı Bakan onayı ile belirlenir.

(7) EKDS üzerinden yapılan kimlik doğrulama iş ve işlemlerine ilişkin hukuki sonuçlar;
KEC üreticisi, KDHS ve hizmet alanın sorumluluğundadır.

(8) Genel Müdürlük, EKDS hizmetine ilişkin yaptığı çalışmalarla ilgili yıllık durum
raporu hazırlar ve internet sayfasından yayınlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme Süreci

KDHS genel şartları
MADDE 7 – (1) KDHS olabilmek için kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinin aşağıdaki

asgari şartları taşımaları zorunludur:
a) TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olmak. 
b) TSE tarafından EKDS ile ilgili yayımlanan standartlara uygunluğunu belgelemek.
c) KDHS’nin sorumluluk alanıyla ilgili EKDS’nin güvenliği ve idamesine dair alınacak

idari ve teknik tedbirleri kapsayan taahhütnameyi imzalamak.
KDHS başvuru süreci
MADDE 8 – (1) Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, KDHS olma talebini içeren baş-

vurusunu Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntem ile Genel Müdürlüğe
yapar.

(2) Başvurular en geç 3 (üç) ay içinde EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından so-
nuçlandırılarak Bakan onayına sunulur. Kararlar, Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine
bildirilir.
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(3) EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından, başvuru şartlarında eksiklik bulun-
ması halinde bu eksikliklerin giderilmesi için başvuruda bulunanlara 1 (bir) ayı geçmemek
üzere süre verilir. EKDS Değerlendirme Komisyonu eksikliklerin giderilmesinden itibaren en
geç 2 (iki) ay içinde başvuruyu sonuçlandırır.

(4) Onay verilen KDHS’ler, Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden kamuoyuna
duyurulur.

(5) EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru
şartlarının yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde uygun görülmeyen başvuru gerekçeli
olarak başvuru sahibine bildirilir.

(6) Bildirilen eksikliklerin giderilmesi halinde, başvuru sahibi, bu maddede belirtilen
şekilde yeniden başvurusunu gerçekleştirebilir.

KDHS sürecindeki değişiklikler 
MADDE 9 – (1) KDHS, faaliyete geçtikten sonra, yapmış olduğu başvuru şartlarında

herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri en geç 20 (yirmi) gün içinde
Genel Müdürlüğe bildirir ve taahhütname bu değişikliklere uygun olarak yenilenir. Meydana
gelen değişikliğin bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde 26 ncı maddenin birinci fıkrasının
(b) bendine göre işlem yapılır.

(2) Bu Yönetmelikte, EKDS ile ilgili standartlarda veya taahhütnamede yapılan deği-
şikliklere KDHS’nin ne kadar sürede uyum sağlayacağını belirlemeye Genel Müdürlük yetki-
lidir. KDHS’nin değişikliklere uyum sağlayamaması durumunda, KDHS faaliyet izni Bakan
onayı ile iptal edilir.

KDPS, rol ve güvenli iletişim sertifikaları başvuru süreci
MADDE 10 – (1) KDHS, hizmet alan adına, TSE tarafından yayımlanan KDPS ve rol

sunucusuna ilişkin EKDS standardını sağlamak şartıyla, KDPS ile rol ve güvenli iletişim ser-
tifikaları talep etmek üzere, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntem
ile Genel Müdürlüğe başvuru yapar. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, rol ve güvenli iletişim sertifikası başvurularını Genel
Müdürlüğün belirleyeceği yönteme uygun olarak doğrudan yapabilir.

(3) Genel Müdürlük, EKDS Değerlendirme Komisyonunun kararı ve Bakan onayı ne-
ticesinde, talebi uygun görülenleri yetkilendirmek üzere ESHS’ye ve başvuru sahibine bildi-
rir.

GEM akıllı kartı ve yazılım yayıncı sertifikası başvuru süreci
MADDE 11 – (1) KEC üreticileri, GEM akıllı kartı talepleri için aşağıdaki belgelerle

birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapar:
a) KEC standardı uygunluk belgesi,
b) Ortak kriterler uygunluk belgesi,
c) Kullanılacak KEC yazılımı sürümü,
ç) Talep edilen GEM akıllı kartı miktarı.
(2) KEC üreticileri, GEM akıllı kartı talebini içeren başvurularını Genel Müdürlüğün

resmi internet sitesinde yayımlanan yöntem ile Genel Müdürlüğe yapar.
(3) Başvurular en geç 3 (üç) ay içinde EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından so-

nuçlandırılarak Bakan onayına sunulur. Genel Müdürlük, başvurusu onaylananların GEM akıllı
kartı ve yazılım yayıncı sertifikası taleplerini ESHS’ye ve başvuru sahibine bildirir.

(4) GEM akıllı kartı ve yazılım yayıncı sertifikası talepleri uygun görülen KEC üreti-
cilerine ilişkin detaylar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyu-
rulur.
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(5) EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incelemede, başvuru şartları-
nın yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde uygun görülmeyen başvurunun sonucu ge-
rekçeli olarak başvuru sahibine bildirilir.

(6) Başvuru sahibi, bildirilen eksiklikleri gidermesi halinde bu maddede belirtilen şe-
kilde başvurusunu yeniden gerçekleştirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sertifikasyon Süreci

KDS sertifikası oluşturulması süreci
MADDE 12 – (1) EKDS’yi işletmek isteyen KDHS, Genel Müdürlüğün resmi internet

sitesinde yayımlanan yöntem ile KDS sertifikası talebini Genel Müdürlüğe iletir ve talep EKDS
Değerlendirme Komisyonu tarafından sonuçlandırılarak Bakan onayına sunulur. 

(2) Genel Müdürlük, onaylanan KDS sertifikası taleplerini ESHS’ye en geç 7 (yedi) iş
günü içerisinde bildirir.

(3) Görevli ESHS, Genel Müdürlük tarafından geçerlilik süresi belirlenen KDS serti-
fikasını oluşturur ve en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim eder.

(4) ESHS, üretilen KDS sertifikasını kamuya açık bir dizinde yayımlar ve dizin hiz-
metinin kesintisiz olarak verilmesini sağlar.

(5) Görevli ESHS, KDS sertifikası başvurusundan sonra sertifikayı oluşturur ve
KDHS’nin HSM’sine yükler.

KDPS, rol ve güvenli iletişim sertifikalarının oluşturulması
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, uygun görülen, KDPS, rol ve güvenli iletişim ser-

tifikası taleplerini ESHS’ye bildirir.
(2) Görevli ESHS, KDPS ve rol sertifikasını üretir ve başvuru sahibine en geç 30 (otuz)

gün içinde teslim eder. 
(3) Rol sertifikasının özel anahtarı HSM’de saklanır.  
(4) Güvenli iletişim sertifikası, görevli ESHS tarafından rol sertifikası ile birlikte teslim

edilir.
GEM akıllı kartının oluşturulması
MADDE 14 – (1) KEC üreticisi, onay verilen miktardaki GEM akıllı kartını, ESHS ile

yapacağı GEM akıllı kart sözleşmesi ile beraber görevli ESHS’den talep eder. 
(2) GEM akıllı kartları, sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşmede belirtildiği şe-

kilde kullanıma kapalı ve aktifleştirilmemiş halde, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 (otuz)
gün içerisinde yazılım yayıncı sertifikası ile birlikte KEC üreticisine teslim edilir.

GEM akıllı kartının kullanıma açılması
MADDE 15 – (1) KDHS, hizmet alanın KEC ile eşleşmiş GEM akıllı kartlarının kul-

lanıma açılmasına ilişkin başvuruyu, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan
yöntem ile Genel Müdürlüğe yapar.

(2) Genel Müdürlük, GEM akıllı kartlarının kullanıma açılması talebini herhangi bir
idari ve teknik engelin bulunmaması halinde görevli ESHS’ye en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde
bildirir.

(3) Görevli ESHS, kendisine bildirilen GEM akıllı kartlarındaki sertifikaları en geç 7
(yedi) iş günü içerisinde kullanıma açarak Genel Müdürlüğe ve KDHS’ye bildirir.

Sertifika iptal süreci
MADDE 16 – (1) EKDS’de üretilen bütün sertifikaların iptalleri görevlendirilmiş

ESHS tarafından aşağıdaki gerekçelerle yapılabilir: 
a) Genel Müdürlüğün talebi,
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b) Sertifika sahiplerinin talebi,
c) Sertifikanın ilişkili olduğu özel anahtarın yüklendiği ortamın kaybolması veya ça-

lınması,
ç) Sertifikanın ilişkili olduğu özel anahtarın güvensiz veya kullanılmaz hale gelmesi,
d) KEC üreticisinin GEM akıllı kartlarının içerisindeki sertifikaların iptal edilmesini

talep etmesi.
(2) Rol sertifikaları ve güvenli iletişim sertifikalarının geçerlilik süresi sona erdiğinde

yenilenmesi durdurulur. İptal talebi yapılan rol sertifikaları ve güvenli iletişim sertifikalarının
talep yapıldığı andan itibaren kullanılmamasının sağlanması KDHS ve sertifika sahibi kurumun
sorumluluğundadır.

(3) Sertifika iptal talepleri, görevli ESHS tarafından belirlenen yöntemle doğrudan
ESHS’ye yapılır.

(4) Görevli ESHS kendisine iletilen sertifika iptal taleplerine derhal müdahale eder, bil-
dirim ve iptal işleminin sonucunu Genel Müdürlüğe en geç 2 (iki) iş günü içerisinde raporlar.
İptal işleminin gerçekleştirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek sorumluluk görevli
ESHS’ye aittir.

(5) Görevli ESHS, sertifikalara ilişkin iptal durum kaydını herhangi bir kimlik doğru-
lamasına gerek olmaksızın ücretsiz ve kesintisiz olarak kamu erişimine açık tutar.

(6) İptal edilen sertifikalara ilişkin iptal sebepleri, olası riskler ve alınacak önlemlere
ilişkin kamuoyu duyuruları görevli ESHS tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler

ESHS’nin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Yetkili ESHS, EKDS’ye ilişkin iş ve işlemlerini, Genel Müdürlüğün

kuracağı yönetim altyapısı üzerinden Genel Müdürlüğe bildirir.
(2) Yetkili ESHS, EKDS’ye ilişkin sunduğu hizmetlerin sürekli ve kesintisiz sağlanması

için gerekli önlemleri alır.
(3) Yetkili ESHS, Bakanlığın izni dışında EKDS’ye ilişkin iş ve işlemlerin hiçbirini

yürütmez.
KDHS’nin yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) KDHS, kurduğu altyapı sistemindeki beyaz listeyi Genel Müdürlük

ile paylaşır.
(2) KDHS verdiği hizmeti, Genel Müdürlük ile paylaştığı beyaz liste ile sınırlamakla

yükümlüdür.
(3) KDHS, beyaz liste dışında tesis edilmeye çalışılan işlemleri engellemeye ve yaptığı

tespiti Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
(4) KDHS, EKDS ile ilgili verdiği hizmette kullandığı donanım ve yazılımların EKDS

standartlarına uygunluğuna ve bunların güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almakla yüküm-
lüdür.

(5) KDHS, imzalanan ve güncellenen taahhütname hükümlerine uymakla yükümlüdür.
Hizmet alanın yükümlülükleri
MADDE 19 – (1) Hizmet alan, yeni temin ettiği veya operasyonel sebeplerden dolayı;
a) Çalıştığı KEC üreticilerinden, 
b) Temin ettiği KEC’lerin seri numaralarından, 
c) KEC’ler ile ilişkilendirilmiş GEM akıllı kart seri numaralarından, 
ç) Çalıştığı KDHS’lerden,
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herhangi birinde veya tamamında değişiklik olması durumunda; söz konusu hususları,
anlaşma sağladığı veya değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde
Genel Müdürlüğe iletilmek üzere KDHS’ye bildirmekle yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM
Teknik Hususlar, Güvenlik ve Denetim

KDHS verileri
MADDE 20 – (1) KDHS, EKDS’ye ilişkin imza oluşturma ve doğrulama verileri ile

sertifikasını Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkaramaz.
(2) KDHS’ye ait imza oluşturma ve doğrulama verilerinin geçerlilik süresi 10 (on) yılı

aşamaz.
Elektronik kimlik doğrulama sisteminde verilerin güvenliği
MADDE 21 – (1) Kimlik kartındaki veriler kimlik doğrulama amacı dışında kullanı-

lamaz.
(2) Hizmet alan ve KDHS, kimlik kartındaki verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi

ile söz konusu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak
amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari ted-
birleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler için ayrıca, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Ve-
rilerin Korunması Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Ko-
ruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemler alınır.

(3) Biyometrik veriler ile kimlik kartlarına ait PIN veya PUK bilgileri toplanamaz, sak-
lanamaz ve paylaşılamaz.

(4) EKDS Değerlendirme Komisyonunun belirlediği yetkiler dâhilinde hizmet alanlar,
5490 ve 6698 sayılı Kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uymakla ve hizmet verdiği ilgili bi-
rimlerin de bu esaslar dâhilinde işlem yaptığını takip etmekle yükümlüdür. 

(5) ESHS tarafından verilen anahtar, sertifika ve yetkiler Bakanlığın izni olmadan dev-
redilemez.

Elektronik kimlik doğrulama sistemi sunucularına erişim ve güvenlik 
MADDE 22 – (1) KDHS yetkili personeli ve EKDS’de kullanılacak yazılım, EKDS

standardında belirlenen esaslara göre EKDS sunucularına erişir.
(2) EKDS sunucularına ve çevre birimlerine karşı yetkisiz erişimlerin engellenmesi

amacıyla KDHS tarafından geri izleme ve güvenlik sistemi kurulur. 
(3) EKDS ile ilgili güvenliğe ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun

gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınır.
(4) EKDS ile ilgili güvenliğe ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından

belirlenir.
KDS’den kimlik doğrulama başarım onayı alınmadan hizmetin verilmesi
MADDE 23 – (1) Kimlik doğrulama işlemi için KDS’den kimlik doğrulama başarım

onayı alınmadan hizmet verilmesinin sorumluluğu hizmet alana aittir.
Geri izleme
MADDE 24 – (1) EKDS’ye ilişkin kayıtlar, KDHS tarafından EKDS standartlarına

uygun şekilde geri izleme bilgisi olarak 8 (sekiz) yıl süreyle saklanır.
Denetim
MADDE 25 – (1) EKDS’nin mevzuata, ilgili standartlara ve taahhütnameye uygun ola-

rak işletilip işletilmediği Genel Müdürlükçe denetlenir.
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(2) Genel Müdürlük yapacağı denetimlerde kamu kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk
tüzel kişilerinden faydalanabilir veya hizmet alabilir.

(3) Denetim sırasında, denetim yapmaya yetkili görevliler, EKDS ile ilgili her türlü
belge ve kayıtları isteyebilir; EKDS ile ilgili fiziki alanlara girebilir.

(4) Denetim sonucuna göre mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilenler hakkında,
5490 ve 6698 sayılı Kanunlar ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
madde hükümlerine göre işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Faaliyetin Sona Ermesi

Denetim sonucunda KDHS’nin faaliyetine son verilmesi 
MADDE 26 – (1) Denetim sonucunda;
a) Genel Müdürlük tarafından faaliyetinin devamına engel teşkil edecek bir durumun

tespit edilmesi halinde KDHS’nin faaliyetlerine 1 (bir) ayı geçmemek üzere belirlenecek süre
içerisinde son verileceği hizmet alanlarla paylaşılır ve sürenin sonunda KDHS’nin faaliyetine
Bakan onayı ile son verilir.

b) KDHS’nin gerekli şartları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, eksikliğin
giderilmesi için KDHS’ye 3 (üç) aya kadar süre verilebilir. KDHS’nin, verilmiş olan sürenin
sonunda eksikliği giderememesi halinde KDHS’nin faaliyetlerine 1 (bir) ayı geçmemek üzere
belirlenecek süre içerisinde son verileceği hizmet alanlarla paylaşılır ve sürenin sonunda
KDHS’nin faaliyetine Bakan onayı ile son verilir.

(2) Hizmet alan, KDHS’nin faaliyeti sonlanmadan önce başka bir KDHS ile kimlik
doğrulama hizmeti almak üzere anlaşır.

(3) Hizmet alan, faaliyetine son verilen KDHS’de saklanan, KDB verilerinin anlaştığı
KDHS’ye devrinden eski KDHS ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

(4) Genel Müdürlük, mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde bu maddede belirtilen
süreleri uzatabilir.

(5) Faaliyetine son verilen KDHS, hizmet alanların tamamının devir işlemlerini tamam-
lamasını müteakip kimlik doğrulama hizmetine son verir.

(6) Faaliyetine son verilen KDHS, devir işlemlerinden sonra KDB verileri ve EKDS
ile ilgili imza oluşturma verisi ile yedeklerini imha eder ve bu durumu kayıt altına alarak Genel
Müdürlüğe bildirir.

(7) Kimlik doğrulama hizmetinin devredilebileceği herhangi bir KDHS’nin bulunama-
ması durumunda kimlik doğrulama faaliyetine son verilen KDHS’nin oluşturduğu KDB veri-
lerini teslim alacak merciyi belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. KDB verilerini teslim alan
merci, KDB verilerini bu Yönetmelikte belirtildiği süre kadar saklamak ve veriyi sakladığı süre
içerisinde adli ve idari taleplere cevap vermekle yükümlüdür.

KDHS’nin kendi faaliyetine son vermesi halinde yapılacak işlemler
MADDE 27 – (1) KDHS, faaliyetine son vereceği tarihten en az 3 (üç) ay önce durumu

Genel Müdürlüğe bildirir.
(2) KDHS ve Genel Müdürlük, KDHS’nin faaliyetine son vereceğini internet sayfasında

yayımlar.
(3) KDHS; faaliyetine son verme tarihine kadar hizmetlerine devam eder. Genel Mü-

dürlük alacağı karar doğrultusunda  1 (bir) ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. 
(4) Hizmet alan, KDHS’nin faaliyeti sonlanmadan önce başka bir KDHS ile kimlik

doğrulama hizmeti devri konusunda anlaşır.
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(5) Genel Müdürlük, taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde, faaliyetine son ve-
rilen KDHS’de bulunan KDB verilerinin devredilmesine karar verir. 

(6) Hizmet alan, faaliyetine son veren KDHS’de saklanan, KDB verilerinin anlaştığı
KDHS’ye devrinden eski KDHS ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(7) KDHS, devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kimlik doğrulama hizmetine
son verir.

(8) Faaliyetine son veren KDHS, devir işlemlerinden sonra KDB verisini ve EKDS ile
ilgili imza oluşturma verisi ile yedeklerini imha eder ve bu durumu kayıt altına alarak Genel
Müdürlüğe bildirir.

(9) Kimlik doğrulama hizmetinin devredilebileceği herhangi bir KDHS’nin bulunama-
ması durumunda kimlik doğrulama faaliyetine son veren KDHS’nin oluşturduğu KDB verile-
rini teslim alacak merciyi belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. KDB verilerini teslim alan
merci, KDB verilerini bu Yönetmelikte belirtildiği süre kadar saklamak ve veriyi sakladığı süre
içerisinde adli ve idari taleplere cevap vermekle yükümlüdür.

Hizmet alanın KDHS değişikliği yapması
MADDE 28 – (1) Hizmet alan, hizmet almakta olduğu KDHS’yi değiştirebilir. 
(2) Hizmet alan, hizmet alımına son verdiği KDHS’de saklanan KDB verilerinin, an-

laştığı KDHS’ye devrinden eski KDHS ile birlikte müteselsilen sorumludur.
(3) KDB verilerini devir alan KDHS, KDB verilerini bu Yönetmelikte belirtildiği süre

kadar saklamak ve veriyi sakladığı süre içerisinde adli ve idari taleplere cevap vermekle yü-
kümlüdür.

Hizmet alanın faaliyetine son vermesi
MADDE 29 – (1) Hizmet alanın, faaliyetine son vermesi halinde; hizmet aldığı KDHS,

KDB verilerini bu Yönetmelikte belirtildiği süre kadar saklamak ve veriyi sakladığı süre içe-
risinde adli ve idari taleplere cevap vermekle yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kimlik Doğrulama Yöntemleri

Kimlik doğrulama yöntemleri
MADDE 30 – (1)  Kimlik doğrulama işlemleri aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak

gerçekleştirilir:
a) Fiziksel kimlik doğrulama: Kart gövdesi üzerinde bulunan görsel güvenlik özellikleri

ve kimlik bilgileri kullanılarak yapılan doğrulama yöntemidir.
b) Kimlik doğrulama sertifikası ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının

Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin akıllı kart okuyucu kullanılarak kont-
rol edilmesi yöntemidir.

c) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası ile kimlik doğrulama: Kimlik doğru-
lama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliği-
nin KEC kullanılarak kontrol edilmesi yöntemidir.

ç) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası ve fotoğraf ile kimlik doğrulama:
Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin
ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi ve vatandaşın kimlik kartından okunan fo-
toğrafının hizmet veren tarafından doğrulanması yöntemidir.

d) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası ve biyometrik veri ile kimlik doğru-
lama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından veril-
diğinin ve geçerliliğinin, KEC kullanılarak kontrol edilmesi ve vatandaşın biyometrik verisinin
KEC kullanılarak doğrulanması yöntemidir.
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e) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası, fotoğraf ve biyometrik veri ile kimlik
doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından
verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi, vatandaşın biyometrik veri-
sinin KEC kullanılarak doğrulanması ve vatandaşın kimlik kartından okunan fotoğrafının hiz-
met veren tarafından doğrulanması yöntemidir.

f) Kimlik doğrulama sertifikası ve PIN ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama serti-
fikasının Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin Akıllı Kart Okuyucu kulla-
nılarak kontrol edilmesi ve kimlik doğrulama PIN’inin akıllı kart okuyucu kullanılarak doğru-
lanması yöntemidir.  

g) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası ve PIN ile kimlik doğrulama: Kimlik
doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve ge-
çerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi ve kimlik doğrulama PIN’inin KEC kullanılarak
doğrulanması yöntemidir.

ğ) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası, PIN ve fotoğraf ile kimlik doğrulama:
Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin
ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi, kimlik doğrulama PIN’inin KEC kullanı-
larak doğrulanması ve vatandaşın kimlik kartından okunan fotoğrafının hizmet veren tarafından
doğrulanması yöntemidir.

h) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası, PIN ve biyometrik veri ile kimlik
doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından
verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi, kimlik doğrulama PIN’inin
ve vatandaşın biyometrik verisinin KEC kullanılarak doğrulanması yöntemidir.

ı) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası, PIN, fotoğraf ve biyometrik veri ile
kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük ta-
rafından verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi, kimlik doğrulama
PIN’inin ve vatandaşın biyometrik verisinin KEC kullanılarak doğrulanması ve vatandaşın
kimlik kartından okunan fotoğrafının hizmet veren tarafından doğrulanması yöntemidir.

(2) Kimlik doğrulama yöntemlerinden hangisinin veya hangilerinin kullanılacağı, hiz-
met alan kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine ve hizmetin niteliğine uygun olarak hizmet
alan tarafından belirlenir.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek diğer yöntemler standart olarak tanımlan-
dıktan sonra, kimlik tespit ve doğrulama yöntemi olarak kullanılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Faaliyet raporu 
MADDE 31 – (1) KDHS, her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bir önceki

yıla ilişkin rapor verir. Rapor aşağıdaki asgari unsurları içerir: 
a) Yıl içinde sunulan hizmetin detaylarını, 
b) Varsa kendisine devredilen KDB verilerini, 
c) Genel Müdürlük tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeleri.
(2) Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda, görevlendirilen ESHS,

EKDS’nin kullanımına yönelik rapor hazırlamakla sorumludur.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğabilecek tereddütleri ve

uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ

KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Ba-
kanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinin 2 nci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
371 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “190 sa-
yılı KHK” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Ge-
nel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “POZİSYON” tablosu ile aynı
ekte yer alan (2) ve (3) numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) TÜİK’in her yılın 1 Ocak tarihindeki verileri esas alınarak nüfusu 30.000 ve üze-
rinde olan ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü kurulur. İlçe sağlık müdürlüğü bulunan ve 1 Ocak
tarihi itibarıyla nüfusu 30.000’nin altına düşen ilçelerde, ilçe sağlık müdürlüğü kapatılır. İlçe
sağlık müdürlüğünün kurulması ve kapatılması onayları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğünce, toplum sağlığı merkezlerinin kurulması ve kapatılması onayları Halk Sağlığı Genel Mü-
dürlüğünce alınır. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmayan illerin merkez ilçelerinde ilçe
sağlık müdürlüğü kurulmaz. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı ilçelerdeki hizmetler ilçe
devlet hastanesi başhekimliği ve/veya toplum sağlığı merkezi başkanları tarafından yerine ge-
tirilir. Bu birimlere ayrıca kadro veya pozisyon tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan
hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.

3) Hizmet sunulan nüfusta veya nüfus yoğunluğunda büyük artışların/azalmaların ol-
ması, Bakanlık, üniversite veya özel sağlık tesisi sayısının artması/azalması veya ihtiyaç halinde
Bakanlık Makam Onayı ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sözleşmeli Uzman sayısı artırılabi-
lir/azaltılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/1/2012 28163

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/1/2012 28172
2- 20/5/2012 28298
3- 12/2/2015 29265
4- 7/10/2017 30203
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ge-
nel Müdürlük tarafından görevlendirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(6) Emsal (KAKS), Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli
alanına oranını ifade eder. 

a) Sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar
dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanır. 

b) Bu hesaba;
1)  Bodrum katlar,
2) Asma kat,
3) Taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar,
4) 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından

Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu yangın merdiveni ile yangın
güvenlik holünün 6 m²’si,

5) Mekanik ve elektrik tesisat bölümleri, ışıklıklar, asansör boşlukları ilgili mevzuat,
standart ya da 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,

6) Bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, je-
neratör ve enerji odasının ilgili mevzuat, standart ya da Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre
hesap edilen asgari alanları,

7) Bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar,
8) Mescitlerin 300 m²’si, 
9) Galeri ve atrium boşlukları,
10) 6 m²’yi geçmeyen bekçi kulübeleri
dahil edilmez.
c) Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer

bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşa-
maz. Ancak; altıncı fıkranın (b) bendinin (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) nolu alt bentlerinde yer
alan kullanımların yer aldığı kısımları bu hesaba dahil edilmez.

ç) Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hü-
kümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1) numaralı alt bendinde yer alan “su deposu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile doğalgaz
basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “me-
kânsal standartları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve değer artış payına ilişkin hükümleri”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2019 30674

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/8/2019 30854
2- 16/4/2020 31101
3- 3/7/2020 31174
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

PROJE DESTEK PROGRAMLARINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tara-

fından sağlık bilim ve teknolojileri alanında desteklenecek araştırma ve geliştirme projeleri ile
diğer projelerin; başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin
usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kurum, kuruluş ve diğer tüzel kişilere aynî ve/veya

nakdî destek sağlanan projelerin destek programlarını kapsar.
(2) Stratejik araştırma ve geliştirme projeleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uy-

gulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 666 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendi ve 676 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil Ar-Ge destek projesi: Acil, kısa süreli, küçük bütçeli ve başvuruya her zaman

açık olan projeyi,
b) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Destek Projesi: Kültür, insan ve toplumun bilgi-

sinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasar-
lamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, ürün tasa-
rımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve
teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan
temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme projelerini,

c) Başkan: TÜSEB Başkanını,
ç) Bilim Kurulu: TÜSEB’e bağlı Enstitüler bünyesindeki Bilim Kurullarını,
d) Çağrı metni: Mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından tespit

edilen bilim/teknoloji alan(lar)ında proje önerisinde bulunulmasını sağlamak ve destek çağrı-
sına çıkılmak üzere oluşturulan metni,

e) Destek programı: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi ve diğer koşulları mevzuattaki yet-
kisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürürlüğe ko-
nulan destek programlarını,

f) Diğer projeler: Ar-Ge kapmasına girmeyen diğer projeleri,
g) Fikri ürün: Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; projenin yürütülmesi esnasında

veya sonucunda ortaya çıkan; buluş, patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyası,
eser, know-how, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah yöntemleri, bilgisayar programları
ve bunların kaynak kodları ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle
korunanlar ile fikri mülkiyet haklarının konusunu oluşturabilecek nitelikteki her türlü fikri ya-
ratımı,

ğ) Hakem: Projenin, onaylanan öneri formuna ve sözleşmeye uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğini TÜSEB adına izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu amaçla yapılacak
toplantılara katılmakla görevlendirilen, konusunda uzman kişi veya kişileri,
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h) Kurum: Projeyi öneren ve proje destekleme sözleşmesini imzalayan tüzel kişiler ile
TÜSEB’e bağlı enstitü ve merkezleri,

ı) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında proje yürütü-
cüsü kuruluşun imkânlarından faydalanılması karşılığı, proje maliyetine bağlı olarak TÜSEB
tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanan ve proje bütçesine eklenen tutarı,

i) Öncelikli alan: Üst politika belgeleri çerçevesinde, mevzuattaki yetkisine göre Yö-
netim Kurulu/Başkan tarafından belirlenen öncelikli öneme sahip konuları,

j) Öncelikli Ar-Ge Destek Projesi: Öncelikli alanlarda, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı kapsamında çağrıya çıkılan ve desteklenen projeleri,

k) Özel kuruluş: Ticaret siciline kayıtlı Türkiye’de yerleşik özel hukuk tüzel kişileri,
l) Proje personeli/ekibi: Proje yöneticisi/yürütücüsü, araştırmacı, bursiyer, yardımcı

personel ve danışmalardan oluşan ekibi,
m) Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak

kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuru-
luşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir
ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla Yönetim Kurulunun belirleye-
ceği esaslar çerçevesinde proje sözleşmesinde belirlenen oranda ödenen tutarı,

n) Proje yöneticisi: Projenin birden çok yürütücü kurum/kuruluş ile birlikte gerçekleş-
tirilecek olması durumunda Proje Yürütme Ekibi (PYE) tarafından sözleşmede belirlenen gö-
revleri yerine getirmek üzere seçilen, PYE adına idari ve bilimsel sorumluluk taşıyan ve PYE’yi
temsilen yazışmaları yapan yönetici kuruluşun proje yürütücüsünü,

o) Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK): Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı pro-
jelerde, proje yönetiminden sorumlu kuruluşu,

ö) Proje yürütücüsü: Proje yürütücüsü kuruluşun sorumluluğu altındaki proje faaliyet-
lerinin yürütülmesi amacıyla, proje yürütücüsü kuruluş tarafından görevlendirilen, ilgili bilim
ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine
sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜSEB
ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayım-
layabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek araştırmacı niteliklerini taşıyan kişiyi,

p) Proje Yürütme Ekibi (PYE): Projede birden çok proje yürütücüsü kuruluş olması
durumunda, tüm proje yürütücülerinden oluşan ekibi,

r) Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim
ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kurum, kuruluş ve diğer tüzel kişiler ile TÜSEB’e
bağlı enstitü ve merkezleri,

s) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,
ş) Uluslararası Ar-Ge Destek Projesi: İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile

uluslararası kuruluşlarla işbirliği veya ilişki çerçevesinde yürütülen çalışmaları,
t) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Projelerin Başvuru, Değerlendirme, Destek ve İzleme Süreçleri

Çağrı ve başvuru
MADDE 5 – (1) Başvuru dönemleri ve destek programlarına göre başvuru koşulları

her yıl TÜSEB tarafından ilan edilir.
(2) Başvurular, ilan edilen kurallara göre ilgili destek programının başvuru formu ve

ekleri doldurularak TÜSEB’e yapılır.
Değerlendirme, proje destek kararı ve sözleşme
MADDE 6 – (1) Proje başvuruları TÜSEB tarafından belirlenen değerlendirme süre-

cinden geçirilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı mevzuattaki yetkisine göre Yönetim
Kurulu/Başkan tarafından verilir.
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(2) Değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerde, kurum/kuru-
luşlar ve diğer tüzel kişiler ile sözleşme imzalanır.

(3) Sözleşmeler; proje yöneticisi/yürütücüsü ve projeyi öneren kurum/kuruluş ve diğer
tüzel kişiliğin üst düzey yetkilisi ile TÜSEB arasında imzalanır.

(4) TÜSEB’e bağlı enstitü ve merkezlerden sunulan ve değerlendirme sonucunda des-
teklenmesine karar verilen projelerde, enstitü ve/veya merkezlere talimatname yazılır.

(5) Sözleşme/talimatnamelerde; projenin amacı, kapsamı, faaliyetleri ile beklenen çık-
tıları, proje destek miktarı, süresi, rapor dönemleri, fikri mülkiyet hakları ve özel şartları ile
diğer hususlar yer alır.

İzleme
MADDE 7 – (1) Projenin, TÜSEB mevzuatına uygun olarak belirlenen amaç ve he-

defler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından hazırlanan
gelişme raporları ile izlenir. Gelişme raporları ve sonuç raporu proje yöneticisi/yürütücüsü ta-
rafından, sözleşmede belirtilen tarihlerde, TÜSEB tarafından hazırlanan formata uygun olarak
sunulur. Gerektiğinde TÜSEB tarafından yerinde inceleme yapılır. Gelişme raporu dönemleri
altı aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere sözleşmede belirlenir.

(2) TÜSEB, gerekli gördüğünde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açı-
lardan incelemek, denetlemek ve değerlendirmek üzere, izleyici/izleyiciler görevlendirir. İzle-
yici gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme de yaparak gelişme ve/veya sonuç ra-
porlarını değerlendirir.

(3) Gerekli durumlarda, proje yöneticisi/yürütücüsü gelişmeler ile ilgili bilgi almak
üzere davet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali ve İdari Süreçler

Mali hükümler
MADDE 8 – (1) Projenin bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak

kabul edilir:
a) Proje için gerekli olan yeni araç, gereç, teçhizat, alet, makine, yazılım ve yayın alım

giderleri.
b) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
c) Malzeme ve sarf malzemesi giderleri.
ç) Kırtasiye, yazışma, posta, bilgiye erişme ve bilgi işlem gibi giderler.
d) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.
e) Projeyi yürütmek üzere belirli süreli olarak istihdam edilecek proje personelinin üc-

reti, diğer hakları ve benzeri yükümlülükler dâhil giderleri.
f) Bursiyer giderleri.
g) Proje teşvik ikramiyesi.
ğ) Proje çıktılarının paylaşımı için yapılacak çalıştay ve toplantı giderleri.
h) Projenin konusuyla ilgili yurt içi ve/veya yurt dışı konferans, sempozyum, kongre

katılım ve çalışma ziyareti ve benzeri giderleri.
ı) Kurum hissesi.
i) Projenin niteliği gereği varsa proje ile doğrudan veya dolaylı diğer giderler.
(2) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilmez:
a) Proje önerisi hazırlama giderleri.
b) Projenin sonuçlarının üretim aşamasında yapılacak masraflar.
c) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.
ç) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler.
d) Isıtma ve aydınlatma giderleri.
e) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.
f) İdari personel giderleri.
g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.
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(3) Burs miktarları mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından be-
lirlenen limit ve esaslar çerçevesinde ödenir.

(4) Proje bütçesinin oluşturulmasında, mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Baş-
kan tarafından belirlenen limit ve esaslara uyulur. Yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine göre
belirlenen proje bütçesi mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan onayı ile kesinleşir.

(5) Desteklenen projelere verilecek ek ödenek talepleri; proje yöneticisi/yürütücüsünün
gerekçeli başvurusu üzerine, mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından
karara bağlanır.

(6) Proje ödeneğinin fasıllar arası aktarım talepleri, proje yöneticisi/yürütücüsünün ge-
rekçeli başvurusu üzerine mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara
bağlanır.

(7) Alınacak mal ve hizmetin mahiyetinde değişiklik yapılmasına veya projede öngö-
rülmeyen yeni mal ve hizmetin alınmasına yönelik talepler, proje yöneticisi/yürütücüsünün ge-
rekçeli başvurusu üzerine mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara
bağlanır.

(8) Proje kapsamında mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından
belirlenen üst sınırlar dâhilinde ön ödeme yapılabilir. Ön ödeme ve ön ödeme miktarı
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatında
belirlenmiş kurallara ve sınırlara göre gerçekleştirilir ve öngörülmüş sürelerde mahsup edilir.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerin bütçeleri, TÜSEB bütçesine gider
kaydedilmek suretiyle, projeyi öneren kurum ve kuruluşun bütçesine gelir kaydedilmeksizin,
açılacak özel hesaba aktarılır ve izlenir.

(10) Proje ödemeleri, proje hesabına projelerin desteklenmesine ilişkin konulan öde-
neğin aşılmaması şartıyla ödenek durumu dikkate alınarak yapılır.

İdari hükümler
MADDE 9 – (1) Proje yöneticisi/yürütücüsünün projeden ayrılma talebi veya bunların

değiştirilmesi gerektiği hallerde, projenin durumu TÜSEB tarafından değerlendirilir. Yeni bir
proje yöneticisi/yürütücüsünün görevlendirilmesi, projenin yürürlükten kaldırılması ve iptali
mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(2) Araştırmacı, danışman ve bursiyerler ile ilgili projede yer alma, projeden ayrılma
ve benzeri değişikliklere ilişkin hususlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik hazırlanacak
usul ve esaslarda düzenlenir.

(3) Proje süresi, sözleşmede belirtilen sürenin en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Bu süre
ve bu sürenin aşıldığı durumlarda proje yöneticisi/yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli baş-
vurusu, gelişme raporları dikkate alınarak mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan
tarafından karara bağlanır.

(4) Proje yöneticisi/yürütücüsü, kurum değiştirmesi durumunda, gerekçeli talebi ile birlikte
projenin yeni kurumda yürütüleceği ve yeni kurum tarafından sözleşme hükümlerine uyulaca-
ğının kabul ve taahhüt edildiğine dair yeni kurum yetkilisinden aldığı yazıyla birlikte TÜSEB’e
başvurur. Projenin yeni kurumda sürdürülmesinin mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kuru-
lu/Başkan tarafından uygun bulunması halinde, proje için belirlenen esaslar çerçevesinde öde-
necek olan kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili kuruma ödenir. Proje
kapsamında daha önce alınan teçhizat ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri, proje
sonuçlandığında iade edilmek üzere projenin yürütüleceği kuruma geçici tahsis yapılarak proje
yöneticisi/yürütücüsünün zimmetine verilir. Proje yöneticisi/yürütücüsünün kurum değiştirmesi
durumunda verilmiş/verilecek ayni ve nakdi desteklere ilişkin hususlar proje sözleşmesi/revize
proje sözleşmesinde düzenlenir.

(5) Projenin kapsamı, yöntemi ve materyaline ilişkin değişiklik talepleri TÜSEB tara-
fından karara bağlanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Projelerin Sonuçlandırılması, Durdurma, Yürürlükten Kaldırma, İptal ve

Projelere İlişkin Diğer Hükümler
Sonuçlandırma
MADDE 10 – (1) Proje süresinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde, projenin

bilimsel ve teknik tüm gelişmeler ile mali hususları içeren sonuç raporu proje yöneticisi/yürü-
tücüsü tarafından formata uygun hazırlanarak TÜSEB’e iletilir.

(2) Değerlendirilen sonuç raporunda, gerekli görüldüğü hallerde değişiklik ve düzelt-
meler istenebilir. Sonuç raporu, son halini aldıktan sonra TÜSEB tarafından karara bağlanır.

(3) Değerlendirme kararı, proje yöneticisi/yürütücüsüne ve kuruma bildirilir.
(4) Sonuç raporu reddedilen proje mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan

kararı ile iptal edilir veya yürürlükten kaldırılır. Karar, proje yöneticisi/yürütücüsüne ve kuruma
bildirilir ve iptale/yürürlükten kaldırmaya ilişkin hükümler uygulanır.

Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal
MADDE 11 – (1) Sözleşmede belirtilen tarihlerde, kabul edilebilir mazeret bildirmek-

sizin gelişme raporları gönderilmeyen projeler, inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma
programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ve kurumun ve/veya proje yöne-
ticisi/yürütücüsünün başvurusu üzerine mücbir sebeplerle yürütülmelerinin geçici olarak ola-
naksız hale geldiği anlaşılan projeler mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan ka-
rarıyla geçici olarak durdurulur. Projenin durdurulma süresi içinde proje bütçesinden hiçbir şe-
kilde harcama yapılamaz. Ancak belgelendirmek şartıyla, durdurma tarihinden önce verilen si-
parişlere ilişkin ödemeler, TÜSEB tarafından uygun bulunması halinde ödenir. Durdurulan
projelere ilişkin müeyyideler bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik hazırlanacak usul ve
esaslarda düzenlenir.

(2) Proje yöneticisi/yürütücüsünün başvurusu ve/veya TÜSEB tarafından yapılan/yap-
tırılan inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde mevzuattaki yet-
kisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje
süresine ilave edilir.

(3) Durdurma sonrasında, proje yöneticisi/yürütücüsünün başvurusu ve/veya TÜSEB
tarafından yapılan inceleme sonucu mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen pro-
jeler mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile yürürlükten kaldırılır.

(4) Durdurma sonrasında proje yöneticisi/yürütücüsünün kusur veya ihmali sonucunda
yürütülemeyeceği anlaşılan projeler mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı
ile iptal edilir.

(5) TÜSEB mevzuatında belirlenmiş etik kurallara aykırı davrandıkları tespit edilen
TÜSEB destekli projelerde görevli yönetici/yürütücü ve/veya araştırmacıların değiştirilmesi
sonucunda projenin yürütülüp yürütülemeyeceği ve etik ihlalin proje üzerindeki etkisi hususları
TÜSEB tarafından değerlendirilir. Bu yolla yürütülmeleri mümkün görülmeyen projelerin du-
rumları, proje ekibine uygulanacak yaptırımın içeriğine ve etik ihlalin niteliğine bağlı olarak
yapılacak inceleme ve denetim sonucunda mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan
tarafından karara bağlanır.

(6) TÜSEB tarafından yapılan/yaptırılan inceleme sonucu gerek görülmesi halinde yü-
rürlükten kaldırma veya iptal süreci doğrudan başlatılabilir.

(7) Proje yöneticisi/yürütücüsünün ayrılması nedeniyle projenin yürütülemeyeceğinin
anlaşılması halinde projenin kaldırılması ve iptali mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kuru-
lu/Başkan tarafından iptal edilir.

(8) Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda karar, proje yö-
neticisi/yürütücüsüne ve kuruma bildirilir.

(9) Yürürlükten kaldırma veya iptal durumlarında proje kapsamında satın alınan dayanıklı
taşınırlar ve bunların niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri belirlenen süre içerisinde
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TÜSEB’e veya TÜSEB tarafından belirlenen ve benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacı-
ların hizmetine verilir. Buna ilişkin kanıtlayıcı belgeler TÜSEB’e sunulur. Bu durumda talebin
yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜSEB’e yazılı olarak
bilgi verilir.

(10) İptal edilen projede görev alan proje yöneticisi/yürütücüsü ve kusurlu araştırma-
cılara ödenen proje teşvik ikramiyeleri ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır ve bir ilâ beş yıl
TÜSEB ile ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan
diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜSEB tarafından yapılmış olan proje bazlı görevlendir-
meleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği, varsa süreli temsil
görevleri ile uluslararası projelerde yürüttüğü görevler, Başkan onayıyla devam ettirilebilir.

(11) Yürürlükten kaldırılan veya iptal edilen projelerde kurumun kusurlu olduğunun
tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar,
kararın kuruma bildirimini izleyen 30 gün içerisinde TÜSEB tarafından bildirilen banka hesa-
bına iade edilir. İade edilmediği takdirde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında he-
saplanan faizi ile birlikte tahsil edilir. TÜSEB, bu alacağını kuruma yapacağı diğer kurum his-
sesi ödemelerinden mahsup etme yetkisini haizdir.

(12) İptal edilen projede özel kuruluşun kusurlu olması halinde, proje kapsamında ger-
çekleştirilen harcama tutarlarının (bursiyer ve personel giderleri hariç), TÜSEB’in proje hesa-
bına aktardığı destek tutarı dikkate alınarak, kusurlu özel kuruluştan 6183 sayılı Kanunda be-
lirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak iadesi istenir.

(13) İptal edilen projede TÜSEB çalışanının yer alması halinde 24/11/2016 tarihli ve
29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kay-
nakları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
MADDE 12 – (1) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan

eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki fikri mülkiyet
haklarının tamamı, ilgili proje sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde, TÜSEB’e
aittir.

(2) TÜSEB’e ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilecek
net gelirin yüzde ellisini (%50) geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oran-
da fikrî ürün sahiplerine pay verilebilir.

(3) Proje kapsamında TÜSEB’e sunulan her türlü doküman üstündeki fikri haklar ise
TÜSEB’e aittir. TÜSEB, projelere ilişkin dokümanları uygun göreceği araçlarla duyurur. Ancak
bu fıkrada düzenlenen husus dördüncü fıkrada düzenlenen haklara halel getirmez.

(4) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkacak buluşlara iliş-
kin hususlarda, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ve bu Yönetmelikte hüküm bulun-
mayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Proje yönetici/yürütücüleri, projenin TÜSEB tarafından desteklendiğini belirtmek
kaydı ile yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ su-
nabilirler. Ancak projenin TÜSEB tarafından ya da TÜSEB ile işbirliği halinde yürütüldüğü
yönünde açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayımlanmak
üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin bir örneğinin TÜSEB’e gönderilmesi zo-
runludur. Gizlilik gerektiren hallerde ve fikrî ürün üzerindeki hakkın kazanılmasının tescil ko-
şuluna bağlı olduğu durumlarda fikrî ürünün içeriği ile ilgili herhangi bir yolla kamuya bilgi
sunulamaz. Koşullara uyulmaması halinde doğacak zararlardan yayım yapanlar sorumludur.

(6) Özel kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje
ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait
olur. Ancak, bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortak-
laşa desteklenmesi halinde, bu projelere TÜSEB ile anılan kurum ve kuruluşlar arasında im-
zalanan işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanır.
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Etik kurallara uyma yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Proje yöneticisi/yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi,

kurum ve kuruluşlar;
a) TÜSEB mevzuatında belirlenmiş etik kurallara ve ilgili kamu kurumlarının uymak

zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve
uyulmasını sağlamak,

b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, ilgili
mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek,

c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın
kurallarına uymak,

zorundadır.
(2) Birinci fıkraya aykırı durumun tespiti halinde, etik kurallar çerçevesinde 11 inci

maddeye göre hareket edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Programlar

Yeni proje destek programları
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yeni proje destek programı başlatma, mevcut

proje destek programlarını değiştirme, kaldırma ve/veya birleştirme hususlarında TÜSEB yet-
kilidir. Oluşturulan bu proje destek programlarının tâbi olacağı usul ve esaslar TÜSEB tara-
fından belirlenir.

(2) TÜSEB tarafından yürütülmekte olan ve yeni başlatılacak proje destek programları
yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Yeni başlatılacak proje destek programlarının harcama kalemlerinin bu Yönetmeli-
ğin dışında olması halinde Yönetim Kurulu kararları esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali denetim
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar proje yöneticisi/yü-

rütücüsü kuruluşun tabi olduğu mevzuat kapsamında denetlenir.
(2) Özel hesaplardan yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir.
(3) Proje kapsamında yapılan harcamalar TÜSEB tarafından da denetlenebilir. Buna

ilişkin hususlar TÜSEB tarafından hazırlanan düzenleyici işlemlerde belirlenir.
Proje sonu işlemleri
MADDE 16 – (1) Yürürlükten kaldırılan, iptal edilen ve sonuç raporu kabul edilen pro-

jelerde hesapta kalan tutar, proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluş tarafından TÜSEB’e iade edilir.
Hüküm bulunmayan haller ve yetki devri
MADDE 17 – (1) Projelerin desteklenmesinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan

hallerde mali hususlara ve ödemeye ilişkin yeni bir hüküm ifade etmeksizin Yönetim Kurulu
tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, proje destek programlarına ilişkin hususlarda yetkilerinin bir kıs-
mını Başkana devredebilir.

Gizlilik
MADDE 18 – (1) Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup, bu süreçte yer

alan ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yü-

rütür.
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Türkiye Su Enstitüsünden:

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Su Enstitüsünde hizmetleri yürütmek

üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumlu-
luklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesi
kapsamında istihdam edilen uzman personel bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin ek 27 nci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuru-
luşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
b) Başkan: Türkiye Su Enstitüsü Başkanını,
c) Enstitü: Türkiye Su Enstitüsünü,
ç) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü

sınavı,
d) Merkezi sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 18/3/2002 tarihli ve

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca B grubu kadrolar
için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında Enstitünün hizmetlerini yürütmek üzere söz-
leşmeyle istihdam edilen personeli,

f) Sınav komisyonu: Türkiye Su Enstitüsünde istihdam edilecek personelin alımını ger-
çekleştirecek komisyonu,

g) Sözleşme: Türkiye Su Enstitüsü ile personel arasında bir mali yıl itibarıyla yapılacak
hizmet sözleşmesini,

ğ) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavını,

h) Yönetim Kurulu: Türkiye Su Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynakları Politikası ve Pozisyonlar

İnsan kaynakları politikası ve ilkeleri
MADDE 4 – (1) Enstitünün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek

amacıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası Türkiye Su Enstitüsü tarafından bu maddenin
ikinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İnsan kaynakları politikasının belirlenmesinde;
a) Enstitünün personel ihtiyaçlarının nitelik ve sayı olarak belirlenmesi,
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b) İhtiyaç duyulan personelin uygun şekilde temini, seçimi ve uygun işlere yerleştiril-
mesi,

c) Personelin eğitim ve kariyer gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,
ç) Enstitünün ihtiyaçları ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde kariyer

ve performans yönetiminin gerçekleştirilmesi,
d) Ücret yönetiminin mevzuata, Enstitünün ihtiyaçlarına, personelin nitelik ve perfor-

mansına uygun şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi, 
e) Çalışanlarla ilişkilerin mevzuata, görev gereklerine ve çalışanların ihtiyaç ve bek-

lentilerine uygun biçimde düzenlenmesi ve yürütülmesi, 
esastır.
Pozisyonlar
MADDE 5 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı husus-

larında 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Alımı

İstihdam şekilleri 
MADDE 6 – (1) Enstitü hizmetlerinin idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen per-

sonel eliyle yürütülmesi esastır. 
Personelde aranacak şartlar 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelde 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaraları alt bentlerinde sayılan genel şartlar aranır.

(2) Enstitüde istihdam edilecek Başkan Yardımcısı ve koordinatörlerde aranacak özel
şartlar şunlardır:

a) Başkan Yardımcısının ve koordinatörlerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren yük-
seköğretim kurumlarından mezun olması, yükseköğretim gördükten sonra kamuda en az beş
yıl çalışmış ve halen kamu personeli olması şarttır.

(3) Enstitüde istihdam edilecek hukuk müşavirlerinde aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulunca buna denkliği

kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak. 
b) Avukatlık stajını yapmış olmak.
c) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden giriş sınavının son baş-

vuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden YDS’den asgari 70 puan almış olmak veya dil ye-
terliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği ka-
bul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

ç) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan
Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak. 

(4) Enstitüde istihdam edilecek uzmanlarda aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş

yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Enstitü Başkanlığınca belirlenen
bölüm veya bölümlerinden tercihen yüksek lisans olmak üzere lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden geçerliliği devam eden
YDS’den asgari 70 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak.
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c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan
Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak. 

ç) Bu maddede belirtilen genel ve özel şartları taşımak kaydıyla uzman adayının Ens-
titünün faaliyet alanına giren konularda en az doktora derecesine sahip olması ve kamu kurum
ve kuruluşlarında, üniversitelerde, özel sektörde veya uluslararası kuruluşlarda Enstitünün faa-
liyet alanına giren konularda en az beş yıl çalışmış olması halinde merkezi sınav şartı aranmaz.
Merkezi sınav aranmaksızın istihdam edilen uzman sayısı toplam uzman pozisyonu sayısının
yüzde otuzunu geçemez.

(5) Enstitüde istihdam edilecek mühendislerde aranacak özel şartlar şunlardır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğre-
tim kurumlarından mezun olmak.

b) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden giriş sınavının son baş-
vuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden YDS’den asgari 60 puan almış olmak veya dil ye-
terliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği ka-
bul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan
Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

ç) Yapılacak işin niteliğine göre ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.
(6) Enstitüde istihdam edilecek büro personelinde aranacak özel şartlar şunlardır:
a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan

Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.
c) Yapılacak işin niteliğine göre ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.
(7) Enstitüde istihdam edilecek destek personelinde aranacak özel şartlar şunlardır:
a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan

Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak. 
c) Yapılacak işin niteliğine göre ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.
(8) Enstitüde istihdam edilecek teknisyende aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının görevin gerektirdiği teknik bölümle-

rinin birinden mezun olmak.
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan

Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak. 
c) Yapılacak işin niteliğine göre ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.
(9) Enstitüde istihdam edilecek muhasebecide aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Lise üstü iki yıl mesleki eğitim veren yükseköğretim programlarının muhasebe veya

dengi bölümlerinin veya yükseköğretim kurumlarının maliye, iktisat, işletme veya dengi bö-
lümlerinin birinden mezun olmak.

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan öğ-
renim düzeyi dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya
daha fazla puanı almış olmak.

Personel seçimi
MADDE 8 – (1) Koordinatör ve üstü yönetici personel haricindeki personel, giriş sınavı

ile alınır. Giriş sınavı, merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve sözlü sınavdan oluşur. 
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Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına tabi olanlar için personel alımı, sınav tarihinden en az

otuz gün önce Resmî Gazete’de, Enstitünün resmî internet sitesi ve Cumhurbaşkanınca belir-
lenen kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. 

(2) Başvurular, sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra sınava katılabileceklerin
isimleri Enstitünün ilan panosunda ve Enstitünün resmî internet sitesinde, son başvuru tarihin-
den itibaren en geç yirmi gün içinde ilan edilir.

(3) İsimleri ilan olunan adaylardan, gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya belge sunduğu
tespit edilenler giriş sınavına alınmaz. Sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Söz-
leşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve hak-
larında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

(4) İlanda; 
a) Adaylarda aranacak şartlar (öğrenim dalı), 
b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,
c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,
ç) Sınav usulü, konuları, tarihi ve yeri,
d) Merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,
e) Gerekmesi halinde istenecek belgeler,
f) Gerekli görülecek diğer hususlar,
yer alır.
(5) Başvurular için personel alım ilanını müteakip en az 30 günlük başvuru süresi tanınır. 
(6) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden ilanda belirtilen adrese, ilanda belirtildiği tak-

dirde posta yoluyla veya internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Pos-
tadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(7) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilen-
dirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik
posta adreslerine ve/veya Enstitünün resmî internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu
durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz. 

(8) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için
ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katından fazla olamaz. Merkezi sınav
puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak
yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına
çağrılır. 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre başvuruda bulanan adaylar sınav
ilanında belirtilen taban puan dikkate alınarak YDS puanı en yüksek olandan başlamak üzere
yapılacak sıralamaya göre ilan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar giriş sınavına ayrıca
çağrılır. 

Sınav komisyonu
MADDE 10 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuç-

larının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan sınav
komisyonu sorumludur.

(2) Sınav komisyonu; Enstitü personeli arasından Bakanın veya görevlendireceği Bakan
Yardımcısının onayı ile bir başkan ve iki asil ile iki yedek üyeden teşekkül eder. Yükseköğretim
kurumlarının öğretim üyeleri arasından da kurul üyesi seçilebilir. Başkan, Kurula başkanlık
edebilir.
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(3) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve itiraz-
ların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan sınav komisyonu
sorumludur.

(4) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü de-
receye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının
veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

(5) Sınav komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(6) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü ta-

rafından yürütülür.
Giriş sınavları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı Enstitünün görev alanı dikkate alınarak sınav duyuru-

sunda belirtilen konulardan yapılır. 
(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı sı-

navın değerlendirilmesi on gün içinde yapılarak sonuçları Enstitünün ilân panosuna asılır ve
Enstitünün internet sitesinde ilân edilir. Yetmiş taban puanı altında olmamak kaydıyla, yazılı
sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre adaylar ilan edilen
pozisyon sayısının dört katına kadar sözlü sınava çağırılır.

(3) Sınav komisyonu üyeleri sözlü sınavda; her adaya adayın çalışacağı alandaki uz-
manlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, talep edilmesi halinde yabancı dili kullana-
bilme düzeyi, adayların kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek
pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup ol-
madığını da göz önüne alarak not verir. Sınav komisyonu üyeleri tarafından Ek-1’de yer alan
tutanağa göre her bir ölçüt için gerekçeli olarak ayrı ayrı puan verilir ve her bir üye tarafından
verilen puanlar bu tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için kurul başkan ve üye-
lerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması
şarttır. Sınav sonucunda başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre
belirlenir.

(4) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Enstitünün resmî internet sayfasında ilan
edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının
eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde
diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 

(5) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen po-
zisyon sayısının yarısını geçmemek üzere sınav komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek
adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca
tebligat yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için
geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil
etmez.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak
teşkil etmez.

(7) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç otuz gün içe-
risinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması
MADDE 12 – (1) Giriş sınavında başarılı bulunarak Enstitü tarafından ilan edilen lis-

tede adı bulunan asil adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
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a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği; ya-
bancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tara-
fından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı ör-
neği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Enstitüce onaylı örneği.

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Enstitü ta-
rafından istenen belge.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.
ç) Adli sicil kaydının olmadığına dair beyan.
d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı.
e) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları

hizmet belgesi.
f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.
g) İlanda belirtilen başvuru formu.
ğ) Mal bildirim beyannamesi.
h) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair

yazılı beyan.
ı) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
i) Personel alım ilanında varsa belirtilen diğer belgeler.
(2) Adaylar, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Enstitüye müra-

caat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve baş-
lama işlemleri yapılmaz. 

(3) İstenilen belgeler, İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından incelenir. İnceleme
sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on iş günü ek süre verilir. Bu süre
sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları
olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(4) Gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen ve nihai başarı listesinde asil olarak yer alan
adaylar ile sözleşme imzalanır. 

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde gö-
revden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Sözleşmenin imzalanması için gerekli olan bilgi ve belgeler içerisinde yanıltıcı bilgi
veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri feshedilir. Haklarında suç duyurusunda
bulunulur. Bu şekilde Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara
da bildirilir.

Deneme süresi
MADDE 13 – (1) Giriş sınavıyla ilk defa işe alınan personelle, üç aylık deneme süresi

için sözleşme yapılır. 
(2) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yenilikçiliği,

girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri ikinci
ayın sonunda personel değerlendirme formu ile personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile
yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihai değerlendirmeye göre Başkan tara-
fından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.

(3) Deneme süresi içinde personel değerlendirme;
a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,
b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
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ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
d) Personelin görevle bağlantılı kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız,

70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan bütçe yılı sonuna

kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.
Göreve başlama süresi 
MADDE 14 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.
(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve

başlamak ile mükelleftir.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların

sözleşmeleri Enstitü tarafından feshedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasakları

Sadakat 
MADDE 15 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve mevzuatına sadakatle

bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.
Devlete bağlılık ve tarafsızlık
MADDE 16 – (1) Personel herhangi bir siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi

parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görev-
lerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım
yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu ey-
lemlere katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına ve mevzuatına aykırı olan, Memleketin bağımsızlığını ve bütünlü-
ğünü bozmaya yönelik Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir
faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, te-
şekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Yöneticilerin görev ve sorumlulukları 
MADDE 17 – (1) Yöneticiler, kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, Cumhurbaşkanlığı

kararnameleri ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan
ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol
etmekten görevli ve sorumludurlar.

(2) Yöneticiler, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Yetkilerini
kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.

(3) Yöneticiler, maiyetindeki personele kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamele-
rine aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte
bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Görevlerin yerine getirilmesi
MADDE 18 – (1) Personel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta

belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yü-
kümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar
MADDE 19 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine

teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadır.
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(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödetti-
rilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. 

Davranış ve iş ilişkileri 
MADDE 20 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde

Enstitüyü temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene
layık olduğunu göstermek zorundadır.

Mal bildirimi
MADDE 21 – (1) Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait

taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiri-
minde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunsuz emir 
MADDE 22 – (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak,

amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hüküm-
lerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu
olmaz.      

(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren perso-
nel sorumluluktan kurtulamaz.

Devir ve teslim zorunluluğu 
MADDE 23 – (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para

ve para niteliğindeki değerler ile mülkiyeti Enstitüye ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kul-
lanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele
derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

Basına bilgi veya demeç verme
MADDE 24 – (1) Personel, Enstitüyü ilgilendiren konular hakkında izinsiz olarak ba-

sına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.
Menfaat sağlama ve hediye alma 
MADDE 25 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun

görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır. 

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye
kabul etmesi yasaktır. 

Gizli bilgileri açıklama
MADDE 26 – (1) Personelin, Enstitünün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri,

hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış ol-
salar dahi yasaktır. 

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı
paylaşımı da dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme
MADDE 27 – (1) Personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksa-

tacak ya da etkileyecek, Enstitünün görev alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kuru-
labilecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. 
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(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışın-

dadır:

a) Faaliyet konusu Enstitünün görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak

kaydıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması.

b) Enstitüden izin alınmak kaydıyla, bilirkişi ve hakemlik gibi görevlerin yapılması. 

c) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım

sandıkları, bunların iştirakleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler ile gerekli izin almak kay-

dıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar.

Toplu eylemde bulunma

MADDE 28 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,

hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Sosyal güvenlik 

MADDE 29 – (1) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı

sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma

MADDE 30 – (1) Personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendi-

kaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler

uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri 

MADDE 31 – (1) Personelin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Günlük çalışma süresi,

Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil

olacak şekilde Enstitü tarafından belirlenir.

(2) İhtiyaç halinde günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan

personelin çalışma saat ve şekilleri Enstitü Başkanlığınca belirlenir. Ancak, kadın personele;

tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her

halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle

isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de

isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Fazla çalışma

MADDE 32 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak

zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında ön-

görülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilebilir.

İzinler 

MADDE 33 – (1) Personelin 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kap-

samında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır.

(2) Enstitünün görev alanına giren konularda eğitim almak veya araştırma yapmak üzere

personelin talebi ve Bakanın onayıyla personele sözleşmeli istihdamı boyunca toplam altı aya

kadar ücretsiz izin verilebilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Süre, Ücret, Gündelik, Yolluklar ve Başarı Değerlendirme

Sözleşme süresi

MADDE 34 – (1) Personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
Sözleşme ücreti

MADDE 35 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında Enstitü tarafından belirlenen ücret dışında personele herhangi bir
ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(2) Personelin sözleşme ücreti, her ayın 15 inci günü peşin ödenir. Ay sonundan önce
ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle söz-
leşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Yolluk giderleri ve gündelikler 

MADDE 36 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gün-
delik ve yol gideri hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında is-
tihdam edilenlere ilişkin hükümler aynı usul, esas ve şartlarla uygulanır.

Başarı değerlendirme

MADDE 37 – (1) Koordinatör ve üstü yönetici personel haricindeki personel için
Ek-2’de yer alan performans değerlendirme ölçütleri çerçevesinde 100 puan üzerinden yıl sonu
başarı değerlendirmesi yapılır. 

(2) Performans değerlendirme ölçütleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme netice-
sinde performans başarı puanı iki yıl üst üste altmış dokuz ve daha aşağı olan personelin söz-
leşmeleri yenilenmez. Koordinatör ile Başkan Yardımcısının değerlendirmeleri sonucu başarı
notları arasındaki farkın otuzun üzerinde olması durumunda personelin sözleşmesi hakkında
nihai değerlendirme Başkan tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Görev Yeri, Pozisyon Değişikliği ve Eğitim

Görev yeri

MADDE 38 – (1) Personel, sözleşmesinde belirtilen yerde istihdam edilir. Başkan, hiz-
met ihtiyaçları çerçevesinde personelin görev yerini değiştirmeye yetkilidir. 

Pozisyon değişikliği

MADDE 39 – (1) Personel, Enstitünün sınav duyurusunda bulunduğu diğer pozisyon-
lara ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla müracaat edebilir. Başarılı olunması
ile pozisyon değişikliği gerçekleşir.

(2) Enstitünün Koordinatör ve üstü yönetici pozisyonlarında bulunan personelden; Ens-
titü içinden istihdam edilmiş olanlar yöneticilik görevleri dışındaki en son görev yaptığı po-
zisyonda, Enstitü dışından istihdam edilmiş olanlar ise niteliklerine sahip olduğu bir pozisyonda
talebi aranmaksızın pozisyon değişikliği suretiyle istihdam edilebilir. Bu şekilde pozisyonu de-
ğiştirilen personelin yönetici pozisyonlarında geçirdiği hizmet süresi de yeni pozisyonundaki
hizmet süresi hesabında dikkate alınır.

Eğitim

MADDE 40 – (1) Personelin gelişimi için Enstitünün uygun gördüğü eğitimler düzen-
lenebilir. Diğer kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere uygun personel görevlendirilebilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Sona Ermesi 

Sona erme halleri
MADDE 41 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Sözleşmenin feshi.
b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması.
c) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya

görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi.
ç) Ölüm.
d) Sözleşmenin yenilenmemesi.
Personel tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 42 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek şartıyla söz-

leşmeyi tek taraflı feshedebilir. 
Enstitü tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 43 – (1) Enstitü, personelin;
a) Göreve alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının son-

radan anlaşılması veya sonradan kaybetmesi,
b) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine

gelmemesi,
c) Görev yaptığı süre zarfında (b) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Kanunun

125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa,
aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki
defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin,
yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,

ç) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,

d) Sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulması, 
e) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sözleşmesini tek taraflı fesheder.
Yeniden hizmete alınma
MADDE 44 – (1) Sözleşmesi fesih olan personelin yeniden hizmete alınmasında, 657

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete
alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca sözleşmesi feshedilen per-
sonel, tekrar çalışmasında mahsur olmadığının sağlık raporuyla belgelenmesi halinde yeniden
istihdam edilir.

(3) İki defadan fazla olmamak üzere kendi isteği ile Enstitüden istifa edenlerden Ens-
titüye tekrar dönmek isteyenler, ayrıldıkları pozisyonda boş pozisyon bulunması ve Enstitüden
ayrılma tarihi üzerinden bir yıl geçmiş olması kaydıyla en son görev yaptıkları pozisyonda sı-
navsız şekilde yeniden istihdam edilebilir.

Sözleşmenin yenilenmemesi 
MADDE 45 – (1) Koordinatör ve üstü yönetici personel haricindeki personelin yıl sonu

başarı değerlendirme puanının iki yıl üst üste altmış dokuz ve daha aşağı olması halinde söz-
leşmesi yenilenmez.

(2) Personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulun-
ması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir. Personelin çekilme talebine ilişkin karar en geç
otuz gün içerisinde verilir.

İş sonu tazminatı
MADDE 46 – (1) Personele talebi halinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)

fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazmi-
natı ödenir. 

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmenin askıya alınması
MADDE 47 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca

görülen personelin sözleşmesi ihtiyati bir tedbir olarak askıya alınabilir. 
(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı

süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştır-
maya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri
MADDE 48 – (1) Personele ait tip sözleşme örnekleri Başkan onayı ile belirlenir.
Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi 
MADDE 49 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, bo-

şanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği
otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen deği-
şiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler perso-
nelce tebellüğ edilmiş sayılır.

İnsan kaynakları bilgi sistemi
MADDE 50 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak insan

kaynakları bilgi sistemine kaydedilir. Her personel için, gerçek veya elektronik ortamda bir
özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa in-
celeme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgeleri ile özlük
işlemlerine ilişkin diğer belgeler konulur.

(2) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bil-
giler ile gerekli görülen diğer bilgiler bu işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 1 ay
içinde kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
internet sayfasındaki “Kamu e-Uygulama” modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Mevcut geçici personel
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsü Hak-

kında Bazı Mali Düzenlemelere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin
mülga beşinci fıkrasına göre istihdam edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Enstitüde
görev yapmakta olanlardan, mühendislik fakültelerinden mezun proje elemanları “mühendis”
pozisyonlarına, diğer yükseköğretim mezunu proje elemanı ve yardımcı proje elemanları “büro
personeli” pozisyonlarına, ortaöğretim ve dengi okul mezunu yardımcı proje elemanları “destek
personeli” pozisyonlarına, atanabilecekleri durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyon-
larının ilgili mevzuatına göre açıktan atama izinlerinin alındığı tarihten itibaren otuz gün içe-
risinde Enstitüye yazılı olarak başvurmaları ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fık-
rasındaki şartları taşımaları halinde sınav yapılmaksızın atanabilir. Bu personel, sözleşme im-
zalandıktan sonra bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Su Enstitüsü Başkanı yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Laboratuvar merkezi: Birden fazla uzmanlık dalında kurulan laboratuvarları,
ç) Merkez (Hastane): Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimini),
e) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından görevlendirilen ilgili Rektör Yardımcısını,
g) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İnsan sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapmak.
b) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan ve yatırılarak çağdaş sağlık hizmeti

vermek.
c) Tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.
ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Tıp Fa-

kültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren
fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri başta ol-
mak üzere diğer iç ve dış kurumlarla iş birliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.
e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak.
f) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern sağlık kurumları işletme

yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti su-
nulmasını sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık

hizmeti vermek.
b) Tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için sağlık

araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.
c) Bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için kamu kurum

ve kuruluşlarıyla ortak çalışmak.
ç) Diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini

sağlamak.
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda pro-

jeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.
e) Toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla yayınlar yap-

mak, programlar düzenlemek.
f) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde

bulunmak.
g) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu
alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür (Başhekim)
MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim); Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan, Tıpta

Uzmanlık unvanını almış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce
görevine son verilebilir.

(2) Devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en az dördü Tıpta Uzmanlık un-
vanına sahip en çok altı öğretim üyesi, Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektör tarafından
Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) olarak görevlendirilir. Müdür (Başhekim)’ün görevi
başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından biri ona vekalet eder. Müdür (Başhekim)’ün
görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten
Müdür Yardımcıları (Başhekim Yardımcıları) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya sü-
resinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:
a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, Merkezin misyon, vizyon, temel değerler, kalite politikası ve stratejik hedefleri çerçe-
vesinde hastane hizmetlerini yürütmek ve gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkezi, eğitim-öğretim, idari ve tıbbi araştırmalar için, en üst düzeyde uygulama
alanı durumuna getirmek ve hastane hizmetlerinin en ekonomik, etkin, kaliteli ve verimli şe-
kilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
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c) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve
araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve
arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-
derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimini sağlamak ve hizmet içi eğitim alt-
yapı imkânlarını oluşturmak.

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemele-
rini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek ihtiyacını, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık
faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı
ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım
ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koor-
dinasyonu sağlamak.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçe-
vesinde harcama yetkilisi olarak giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile
kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) Tıp Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkanlıklarının
Merkezin hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonunu sağlamak.

h) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir
kaybının önlenmesi ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağ-
lamak ve gerekli tedbirleri almak.

ı) Komisyon, komite, kurul ve konseylerin teşekkülünü ve işlerliğini sağlamak.
i) Çalışma kurullarının verimli çalışması için olanak sağlamak.
j) Merkezin disiplin işlemlerini yürütmek.
k) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri

yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıda yer alan üyelerden oluşur:
a) Müdür (Başhekim).
b) Müdür Yardımcıları (Başhekim Yardımcıları).
c) Dekan.
ç) Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri bölüm başkanları.
d) Döner Sermaye İşletme Müdürü.
e) Hastane Müdürleri.
(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir kez, gerekli hallerde Müdür (Başhe-

kim)’ün yazılı talebiyle olağanüstü toplanır. Yönetim Kuruluna, Müdür (Başhekim) başkanlık
eder. Yönetim Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde,
Müdür (Başhekim)’ün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları, Toplantı
Tutanak Formuna yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Katılmayanlar, toplantı es-
nasında gerekçeli şerh yazmak suretiyle kararları imza ederler. Yönetim Kurulunun raportör-
lüğünü Hastane İdari Hizmetler Müdürü yapar.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Hastane yönetimi ile ilgili mevzuat uyarınca, Danışma Kurulunun tavsiyeleri ışığın-

da, Müdür (Başhekim) tarafından stratejik plan çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet planı ve
faaliyet raporlarını görüşmek, onaylamak ve ibra etmek.

b) Hastanede sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili faaliyette bulunan tüm birimlerin
rasyonel, etkin ve verimli çalışması için gerekli eşgüdüme yönelik kararlar almak.

c) Hastanenin kadro ve bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlayarak Rektörün onayına
sunmak.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ile hasta ve çalışan güvenliği alanlarında, ilgili mevzuata uy-
gun bir şekilde gerekli önlemleri almak ve düzeltici faaliyetleri karara bağlamak.

d) Hastanede 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ça-
lışan personelin disiplin kurulu olarak görev yapmak.

e) Kalite, performans ve benzeri her türlü ölçüm verilerini değerlendirerek kararlar al-
mak.

f) Hastanenin gelir ve gider raporlarına göre idari kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, aşağıda yer alan üyelerden oluşur:
a) Rektör.
b) Rektör Yardımcısı.
c) Dekan.
ç) Dekan Yardımcıları.
d) Üniversite Genel Sekreteri.
e) Müdür (Başhekim).
f) Müdür Yardımcıları (Başhekim Yardımcıları).
g) Tıp Fakültesi Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bölüm Başkanları.
ğ) Bütün Anabilim Dalı Başkanları.
h) Bütün Bilim Dalı Başkanları.
ı) Laboratuvar merkezinden sorumlu olan öğretim üyesi.
i) Tıp Fakültesi Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bölümlerinden iki yıl görev yapmak üzere

seçilmiş birer araştırma görevlisi temsilcisi.
j) Döner Sermaye İşletme Müdürü.
(2) Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında

toplanır, Hastane Yönetimine danışmanlık ve strateji geliştirme konularında tavsiyelerde bu-
lunur. Danışma Kurulu dört yıllık süre için görev yapar. Araştırma görevlileri ise kendi arala-
rında seçim ile iki yıl için temsilci seçer. Danışma Kurulu yılda en az iki kere, gerekli hallerde
Başkanın yazılı talebi veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı toplantı çağrısı talebiyle olağan-
üstü toplanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma komisyonları/kurulları/komiteleri
MADDE 13 – (1) Çalışma komisyonları/kurulları/komiteleri Müdür (Başhekim)’ün

önerisi ve Rektörün onayı ile oluşturulur.
(2) Sağlıkta kalite standartları kapsamında Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik

Kalite Kurulları bünyesinde mevcut komisyonların/kurulların/komitelerin çalıştırılması sağla-
nır.
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(3) Komisyonlarda/kurullarda/komitelerde öğretim üyeleri ve diğer personelin görev-
lendirilmesi Müdür (Başhekim)’ün önerisi ve Rektör onayı ile yapılır.

(4) Çalışma komisyonları/kurulları/komitelerinin işleyişi, görevleri, çalışma usul ve
esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Komisyon kararları, Toplantı Tutanak Formuna yazılır ve toplantıya katılanlar ta-
rafından imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh yazmak suretiyle kararları imza ederler. Mu-
halif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

Laboratuvarlar
MADDE 14 – (1) Merkeze bağlı laboratuvar merkezinin çalışma düzeni ilgili mevzuata

göre belirlenir ve yürütülür. Laboratuvar merkezi sorumlusu ilgili şartları haiz olmak üzere
Müdür (Başhekim)’ün önerisi ile öğretim üyeleri/görevlileri arasından Rektör tarafından üç
yıllık süre için görevlendirilir. Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, laboratuvar mer-
kezi sorumlusunun görevi de kendiliğinden sona erer. Laboratuvar merkezi sorumlusu aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir.

(2) Laboratuvar merkezi bünyesinde bulunan laboratuvar birimlerinin sorumluları da
Müdür (Başhekim)’ün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdür
(Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, laboratuvar birimleri sorumlularının görevi de kendili-
ğinden sona erer. Laboratuvar birimleri sorumluları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya
görevden alınabilirler.

Diğer hükümler
MADDE 15 – (1) Hastane Kalite Çalışmaları; Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında

oluşturulan Hastane Kalite Konseyi marifetiyle, öğretim üyeleri ve/veya Müdür Yardımcıları
(Başhekim Yardımcıları) arasından görevlendirilen Hastane Kalite Yönetim Temsilcisi ve Has-
tane Kalite Direktörü koordinasyonunda, Hastane Kalite – Akreditasyon ve Strateji Geliştirme
Birimi bünyesinde, Üniversite Kalite Koordinatörlüğü eşgüdümü ile birlikte ilgili mevzuat ve
standartlar çerçevesinde yürütülür.

(2) Enfeksiyonu önleme çalışmaları; Enfeksiyon Hastalıkları anabilim dalı öğretim üye-
leri arasından görevlendirilen bir öğretim üyesi koordinatörlüğünde, Enfeksiyon Kontrol Ko-
mitesi tarafından, ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde yürütülür.

(3) İlaç ve tıbbi malzeme hizmetleri; Müdür Yardımcıları (Başhekim Yardımcıları) ara-
sından görevlendirilen bir öğretim üyesi koordinatörlüğünde, sorumlu eczacı ve ilaç yönetimi
ekibi tarafından, ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 20/7/1994 tarihli ve 21996 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dicle

Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Dicle Üniversitesi Hastaneleri) Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm Başkanı: İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) İktisadi İşletme: İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesini,
ç) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
f) Mütevelli Heyet: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
g) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrencilerine ve Üniversite dışından ki-

şilere talepleri doğrultusunda psikolojik destek/psikoterapi hizmetleri sağlamak, psikoloji bilim
dalı ile ilgili araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak, eğitim ve danışmanlık hiz-
metleri sunmak, bilimsel yayın yapmak, klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim alan öğren-
cilere süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sunmak ve Psikoloji Bölümü lisans/yüksek
lisans öğrencilerine ve akademisyenlere klinik psikoloji alanında araştırma ve eğitim olanağı
sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gere-

kirse ilgili mevzuat doğrultusunda amaca uygun büro, işyeri, bina, araç ve benzeri kiralamak.
b) Üniversite personeli, öğrencisi ya da bölge halkına psikolojik destek/psikoterapi ve

danışmanlık hizmeti veren merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri İktisadi İşletme ile
bağlantılı olarak işletmek ya da işlettirmek.

c) Psikoloji bilim dalı ve klinik psikoloji alt alanlarında yurt içinde ve yurt dışında,
araştırma, inceleme, uygulama yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve des-
teklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak.
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ç) Psikoloji bilim dalı ve klinik psikoloji alt alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzen-
lemek veya bunlara katılmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri
yayınlar yapmak.

e) Psikoloji bilim alanında gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve
arşiv oluşturmak.

f) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim
ağı kurmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en az lisans dü-

zeyinde psikoloji eğitimi almış kişiler arasından Bölüm Başkanının önerisi üzerine Rektörün
uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür yürütmekte
olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple Müdürün altı
aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona
eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem

planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek.
c) Merkezin çalışmaları hakkında hazırlayacakları yıllık raporları ya da gerek duyul-

duğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin ödenek ve personel gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili di-

ğer konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve bu-

nunla ilgili hususları Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde ça-

lışmalarını sağlamak.
f) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için

Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun onayıyla Psikoloji Bölümünde görev yapan öğ-

retim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür
yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Mü-
düre yardımcı olurlar.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden
önce aynı usulle görevinden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Rektör.
b) Bölüm Başkanı.
c) Müdür.
ç) Bölüm öğretim üyelerinden iki kişi.
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(2) Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün olmadığı toplantılarda Yönetim
Kuruluna Bölüm Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az
iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başka-
nın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Rektör ve Bölüm Başkanının görevleri sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelikleri
de sona erer. Bu görevlere atananlar Yönetim Kurulunun doğal üyesi sayılırlar. Diğer üyeler
Bölüm Başkanının önerisi üzerine Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç
yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek.
b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırma-

larda kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek, ayrıca gerek duyulduğunda bu konularda
Müdüre görüş bildirmek.

c) Amaçların yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda bulunmak.
ç) Merkezin ödenek ve personel gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve

projelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak.
d) Merkezin çalışmaları hakkında Müdür tarafından hazırlanacak yıllık raporu ya da

gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını üst yönetimin bilgisine
sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirme öneri-
lerini karara bağlamak.

f) Yıllık olarak ve gerektiğinde Danışma Kurulundan görüş ve öneri talebinde bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Müdür.
b) Bölüm öğretim üyelerinden üç kişi.
c) Merkezin faaliyet alanları itibarıyla temayüz etmiş kişiler arasından Bölüm tarafından

önerilen ve Rektörlük tarafından onaylanan iki kişi.
(2) Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi olup görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu

üyeliği de sona erer. Birinci fıkranın (b) bendine göre görevlendirilecek üyeler Bölüm Başka-
nının önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Diğer üyelerin görev süresi üç yıl olup
süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez ya da Yönetim Kurulunun gerek duyduğu du-
rumlarda olağanüstü toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 15 – (1) Merkez birimlerinin çalışma düzeni ve ilkeleri Müdür tarafından ha-

zırlanır ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 6269/T2 RULMANLI YATAKLAR – BİR SIRA BİLYALI,

RADYAL STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM – 2020/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir

Sıra Bilyalı, Radyal” standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, delik anma çapı 2,5 mm-250 mm (dâhil) arasındaki bir

sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatakları kapsar.

(2) Bir sıra bilyalı, açısal temaslı, dört nokta temaslı, omuzlu, tespit bilezikli, dış bile-

ziğin dış yüzeyi bombeli rulmanları, ince kesitli rulmanları, tek yöne dönebilen rulmanları, iç

bileziği veya dış bileziği iki parça olan rulmanları, fosfat veya kadmiyum kaplanmış rulmanları,

dış bileziği çatlatılmış olan sık taneli rulmanları, doldurma kanallı rulmanları, kafesi olmayan

rulmanları, flanşlı rulmanları, iç bileziği veya dış bileziği veya her iki bileziği de plastik veya

poliamid malzemeden yapılmış rulmanları, iç bileziği veya dış bileziği veya her iki bileziği de

sacdan kalıpta şekillendirilerek yapılmış rulmanları (örneğin debriyaj rulmanları ve benzerleri),

paslanmaz çelikten rulmanlar ile bilyaları seramik malzemeden olan, bileziklerinden biri veya

her ikisi de seramik malzemeden olan veya seramik malzeme ile kaplanmış olan radyal rulmanlı

yatakları, dış bileziklerinin bir köşesinde oldukça büyük radyüsler bulunan, radyüs ve pürüz-

lülük değerleri standarda göre farklı olan forklift rulmanlarını, standard dışı ölçülere sahip

baskı rulmanları (örneğin debriyaj rulmanları ve benzerleri), farklı amaçlar için imal edilmiş,

dış yüzeyi veya çalışma yüzeylerinde taşlama yapılmamış özel rulmanları kapsamaz.

(3) Bu standard; bir sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatakların tarifine, sınıflandırma ve

özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

(4) Not 1: Bu standardda “bir sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatak” terimi yerine bundan

sonra sadece “rulmanlı yatak” terimi kullanılır.

(5) Not 2: Radyal kesiti delik çapının dörtte birinden küçük olan veya radyal kesiti yu-

varlanma elemanının çapının iki katından küçük olan rulmanlara “ince kesitli rulmanlar” denir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i

ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
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Kararnamesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Ba-

kanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı,  Radyal”

standardı, 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 6269 Rulmanlı Ya-

taklar-Bir Sıra Bilyalı,  Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/7) ile

Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 6.2.2 “Rulmanlı yatak-

ların işaretlenmesi” maddesi, TS 6269 (Nisan 2015) standardı esas alınarak tadil edilmiştir.

TSE Teknik Kurulunun 29/4/2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş

olan tadil metni imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı,  Rad-

yal” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine

uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal”

standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya

yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-

memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara

uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı

Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini

eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağ-

layabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal”

standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine

TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

OKUL GIDASI HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/23)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel

okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı

gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gı-

daların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hu-

susları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum-

ların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda iş-

letmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul

gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları kap-

sar.

(2) Bu Tebliğ, 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan ürünleri kapsamaz. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 43 üncü maddesinin

ikinci fıkrası, 5/2/2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Kantinlerine

Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yö-

netmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) İl müdürlüğü: Bakanlık il tarım ve orman müdürlüklerini,

c) Komisyon: Okul Gıdası Komisyonunu, 

ç) Okul Gıdası Logosu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim

Bakanlığı arasında 2/1/2019 tarihinde imzalanan Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar

ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolünde tanımlanan,

Sağlık Bakanlığı tarafından kriterleri belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel

okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı

gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gı-

daların etiketi üzerinde bulunacak Ek-2’de yer alan logoyu,
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d) Okul gıdası: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde

faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan

öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan Bakanlıktan okul gıdası onayı almış ve ambalajında

okul gıdası logosu bulunan gıdayı,  

e) Okul gıdası onayı: Okul gıdası kriterlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun

olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalara verilen onayı,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Ba-

kanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği yapar.

(2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet

gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğ-

renciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için Bakanlıktan okul gıdası ona-

yı alınması zorunludur.

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet

gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğ-

renciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların ambalajında Okul Gıdası Lo-

gosunun bulunması zorunludur.

(4) Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanıla-

maz.

(5) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet

gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri Okul Kantinlerine

Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyarlar. 

(6) Bu Tebliğ kapsamında üretilen ürünlerde 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak

olarak kullanılması muhtemel olan madde ve malzemeler gıda ambalajı olarak kullanılamaz.

(7) Okul gıdası kriterleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sağlık Bakanlığı belirlemiş ol-

duğu okul gıdası kriterlerini Bakanlık ve Millî Eğitim Bakanlığına resmi yazı ile iletir. Okul

gıdası kriterleri Bakanlık ve Millî Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yayımlanır. 

(8) Okul Gıdası Logosu bulunan ürünler; bakkal, market ve benzeri perakende işlet-

melerde de satışa sunulabilir.

Okul Gıdası Komisyonunun kuruluşu ve görevleri

MADDE 6 – (1) Okul gıdasına ilişkin yeni başvuruları ve okul gıdası kriterlerine ilişkin

değişiklik taleplerini değerlendirmek üzere Okul Gıdası Komisyonu kurulur. Komisyon; Ba-

kanlıktan üç, Sağlık Bakanlığından iki, Millî Eğitim Bakanlığından iki temsilci olmak üzere

konusunda uzman toplam yedi üyeden oluşur. Gerekli hallerde komisyon toplantılarına ilgili

diğer Bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da davet edilebilir.

(2) Komisyona Bakanlık Makamı tarafından görevlendirilecek Bakanlık temsilcisi Baş-

kanlık eder, komisyon üyeleri de ayrıca Bakanlık Makamınca onaylanır.
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(3) Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır.  Görev süresi dolan veya görev süresi

dolmadan görevinden mücbir sebeplerle ayrılanların yerine yeni üye/üyeler ilgili Bakanlıklar

tarafından belirlenir. Yeni atanan her üyenin görev süresi diğer üyelerle birlikte sona erer. İlgili

Bakanlıklar tarafından uygun görülmesi halinde görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendiri-

lebilir.

(4) Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon yılda

en az altı kez toplanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür.

(5) Okul gıdası kriterleri belirlenecek gıdalar için başvurular Komisyonda değerlendi-

rilmek üzere Bakanlığa yapılır. Komisyon, okul gıdası kriterlerinin belirlenmesine ilişkin Ba-

kanlığa yapılan başvuruları değerlendirir. Bakanlık Komisyon görüşünü Sağlık Bakanlığına

bildirir. 

Okul gıdası onayı

MADDE 7 – (1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğ kapsamında okul gıdası onay işlemleri

için Ek-3’te yer alan Başvuru Dilekçesi ile Ek-1’de yer alan Okul Gıdası Onay Başvurusunda

İstenen Bilgi ve Belgelerden oluşan dosya ile il müdürlüğüne müracaat eder. 

(2) Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü tarafından

yerinde denetim yapılır. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması du-

rumunda başvuru dosyası incelemeye alınır. 

(3) İl müdürlüğü Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak okul gıdası kriterleri ve

ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre dosya ile ilgili gerekli incelemeleri yapar.

(4) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması durumunda

il müdürlüğü eksiklik ve/veya yanlışlıkları gıda işletmecisine 15 gün içerisinde resmi yazı ile

iletir. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içerisinde gerekli düzenle-

meleri yaparak il müdürlüğüne bildirir. 20 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan gıda

işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilir.

(5) Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda; il müdürlüğü onay-

lamış olduğu Okul Gıdası Logosu kullanılacak ürünleri gıda işletmecisine, Ek-5’te yer alan

Onay Takip Formunu ise resmi yazı ile Bakanlığa gönderir.

(6) Okul gıdası onayı almış gıda işletmeleri ve ürünler Bakanlık internet sayfasında ya-

yımlanır.

Okul Gıdası Logosunun özellikleri

MADDE 8 – (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünye-

sinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde

doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların üzerinde Ek-2’de

yer alan Okul Gıdası Logosu bulunur.

(2) Ambalaj üzerinde yer alacak Logonun çapı;

a) En geniş yüzeyi 80 cm²’den büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 cm,

b) En geniş yüzeyi 25 cm² ile 80 cm² arasında olan ambalajlarda veya kaplarda 2 cm,

c) En geniş yüzeyi 25 cm²’den küçük olan ambalajlarda veya kaplarda 1,5 cm,

olarak uygulanır.

Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282



(3) Okul Gıdası Logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan ze-

min ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılır.

Okul Gıdası Logosunun kullanımı

MADDE 9 – (1) Bakanlıklar, tescillenen Okul Gıdası Logosunu faaliyetleri kapsamında

herhangi bir izne gerek kalmaksızın kullanabilir. 

Okul gıdası denetimine ilişkin hususlar

MADDE 10 – (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bün-

yesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde

satılan okul gıdalarının denetimi Bakanlıkça yapılır. Gerekli görülmesi halinde Millî Eğitim

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri temsilcilerinden de birer kişi katılım sağlar.

(2) Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, Okul Gıdası Logosu

bulunmayan gıdaların satışını/sunumu yapan gıda işletmelerinin tespit edilmesi halinde işlet-

meler ile bulundukları okulları, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla aylık olarak Millî Eğitim

Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine bildirilir.

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri; Okul Gıdası

Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında

gerekli tedbirleri alır ve Bakanlığı bilgilendirir.

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

MADDE 11 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasında sivil toplum kuruluşları ile iş-

birliği yapabilir.  

Uygulamaya ilişkin düzenlemeler

MADDE 12 – (1) Bakanlık gerek gördüğünde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına

yönelik talimat veya kılavuzlar hazırlar.

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Bakanlıklar ilgili

mevzuat çerçevesince idari yaptırımları uygular.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul

Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29) yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddesi 6/9/2021 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve

Millî Eğitim Bakanı müştereken yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET XRD (X-IŞINI DİFRAKTOMETRESİ) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi ihtiyacı, 1 adet XRD (X-ışını difraktometresi) cihazının ihtiyaç 

sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 04/11/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8496/1-1 
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5 KALEM TARIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Orman Genel Müdürlüğü Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü ihtiyacı 5 kalem tarım 

malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, kapalı teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai 

fiyatları olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

En uygun teklifi veren birden fazla istekli olması (tekliflerin eşitliği) halinde iç zarf 

açılışını takiben, eşit teklifte bulunarak en uygun teklifi veren istekliler arasında, aynı tarihte veya 

Komisyonca bilahare bildirilecek bir tarihte açık eksiltme yapılacak ve bahse konu isteklilerin 

tekliflerini sözlü olarak sürdürmeleri sağlanacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2.Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3.Teklifler, 04.11.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4.İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5.İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6.Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 8517/1-1 
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MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gençlik Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Microsoft 

Kurumsal Lisans Anlaşması teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun olarak 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka/modelleri, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler 03/11/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8515/1-1 
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PANCAR KUYRUĞU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda ( ± % 20 toleranslı) 10.000 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

 

1-İdarenin  

a) adresi : 500 Evler Mah.Ereğli-Konya Cad.No:164 42310 

Ereğli - KONYA 

b) telefon ve faks numarası-  

e posta 

: Tel: 332 734 59 30 (7 hat) – Faks: 734 59 38-  

: eregliseker@turkseker.gov.tr 

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı (  % 20 toleranslı) 10.000 Ton Pancar Kuyruğu 

Satışı İhalesi  

b) yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası  

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 04.11.2020 Çarşamba Günü, Saat 14:00 

 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (Kdv Dahil) 150,00- TL (YüzElli 

türk lirası) karşılığı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ereğli/KONYA adresinden satın 

alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.3. Teklifler en geç 04.11.2020 Çarşamba Günü, Saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 

belirlenecektir. 

7-Diğer Hususlar 

7.1. İhale gün ve saatinde (04.11.2020 tarihi saat 14.00) yeniden teklif alınması (açık 

arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni 

vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni 

vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif 

olarak kabul edilecektir.  

7.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 8509/1-1 
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3 KALEM SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 3 Kalem Silindirik Kutu (120.000 Adet 125 Gr Organik 

Zümrüt Yeşil Çay Silindirik Kutu, 100.000 Adet 150 Gr Yaprak Yeşil Çay Sade Silindirik Kutu 
ve 500.000 Adet 200 Gr Tomurcuk Çayı Silindirik Kutu) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.11.2020 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler en az bir kalemin tamamına teklif vermek koşuluyla kısmı teklif verebilirler. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8481/1-1 

—— • —— 
120 MİLYON ADET 27X43MM HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 120 Milyon Adet 27x43mm Hologram Etiket Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.11.2020 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 8482/1-1 
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125 GR TOMURCUK ÇAYI TENEKE KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 4.000.000 Adet 125 gr. Tomurcuk Çayı Teneke Kutu 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2-Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.11.2020 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10-Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   8466/1-1 

—— • —— 
ACİL DURUM EMNİYET CEBİRE MENGENESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/557391 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi 

Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat, 
Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0312 520 63 49  Fax: 0312 520 62 49 
c) Elektronik Posta Adresi : barkonburcincecen@tcdd.gov.tr 
2-İhale konusu malın adı ve miktarı : Acil Durum Emniyet Cebire Mengenesi 240 Adet 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

3-Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 02/11/2020 Pazartesi günü 
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır, İhale 02/11/2020 Pazartesi günü saat 
14:00’te yapılacaktır. 

4-İhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200 TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 8449/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8533/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8534/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8541/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8542/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8543/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8529/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8530/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8530/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8531/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8532/1-1 
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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından: 

DÜZELTME İLANI 

2 Ekim 2020 tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, 

TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere 2 (iki) uzman ve 1 

(bir) iç denetçi alımı ile ilgili olarak, 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişiklikler 

dolayısıyla personel alım ilan metninde şu değişiklikler yapılmıştır. 

1. “3.3. İç Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri” başlıklı kısım kaldırılmıştır. 

2. “4.2. Başvuruların Değerlendirilmesi” başlıklı kısım aşağıda verilen “4.2 Yarışma 

Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

Güncel ilan metninin tamamına www.daka.org.tr adresinden ulaşılabilir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

4.2 Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri: 

 

Tablo 4: Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri 

Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri 
Puanlamadaki 

Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (Uzman Personel İçin) 
40 

Deneyim Yılı (İç Denetçi İçin)* 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4 

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 

KPSS alt limit puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde puan verilir.) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 

alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

Uzman pozisyonları ve iç denetçi pozisyonu için başvuranlar Tablo 4’te belirtilen 

değerlendirme ölçütleri doğrultusunda sıralanır. Alım yapılacak pozisyonların her biri için yapılan 

sıralamaya göre ilk 5 (beş) aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılacaklar belirlenir ve 

Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana 

sahip olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. 8518/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinin öğretim üyesi kadrolarına 2547 
sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen 
koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel 
İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölümü 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Koşullar 

İlan Son Başvuru 

Tarihi 

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Hukuk Fakültesi lisans derecesine sahip olmak, Kamu 

Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak,  

Uluslararası hakemli dergilerde anayasa hukuku 

alanında yabancı dilde en az 3 adet yayın yapmış 

olmak,  

Yurtdışında Anayasa Hukuku alanında ve yabancı 

dilde en az 3 adet tebliğ sunmuş olmak. 

5 Kasım 2020 

İşletme 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Finans alanında doktora derecesine sahip olmak,  

Lisans veya lisansüstü düzeylerde finans dersleri 

vermiş olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Yöneylem araştırması alanında araştırmalar yapmış 

olmak,  

Özellikle çok ölçütlü karar verme yöntemleri, tam sayılı 

programlama uygulamaları ve genetik algoritmalar, 

lojistik, afet yönetimi ve hizmet alanlarında yöneylem 

araştırması uygulamaları ve epidemik modeller 

konularında doktora ve/ya doktora sonrası dönemlerde 

çalışmalar yapmış olmak ve çalışmalar yapan ekipler 

içinde yer almış olmak; Bu konularda uluslararası 

dergilerde yayınları olması ve aynı konularda 

uluslararası konferanslara bildiriler ile katılmış olmak 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademik 
basvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik 
Puanları Tablosu (Ek-1) linki üzerinden online Akademik Etkinlik Puan Tablosunu da 
doldurmaları gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 8377/1-1 
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Zafer Kalkınma Ajansından: 

DÜZELTME İLANI 

Zafer Kalkınma Ajansı’nın 05.10.2020 tarihli ve 31265 sayılı Resmi Gazete’te 

yayımlanan personel alım ilanında 20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik’e uygun olarak aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. 

1. Başvuru yeri http://ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr olarak değiştirilmiştir. 

2. İlanın 4.2. maddesi altında yer alan Tablo-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tablo 2 –İç Denetçi Personel Değerlendirme Kriterleri 

İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) * 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 4 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir yıl 

için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** İlanın 4.2 maddesinde tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 

puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

3. İlanın 6. maddesi ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Uzman için yapılan başvurular Tablo-4, destek personeli için yapılan başvurular Tablo-

5’te yer alan kriterlerden aldıkları puana göre alım yapılacak pozisyonların her biri için belirlenen 

kadro sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde sıralanır ve Ajansın ilan panosu ile internet 

sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da 

yarışma sınavına davet edilir. 

Tablo 4 – Uzman Personel Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel İçin Başvuru Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi* 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika ** 4 

* İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

** İlanın 2.2 maddesinde tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı 

belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki 

ağırlığını değiştirmez. 
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Tablo 5 – Destek Personeli Değerlendirme Kriterleri 

Destek Personeli İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı  80 

Yüksek Lisans 10 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika * 10 

* İlanın 3.1.1 maddesinde tercih nedeni olarak belirtilen alanda bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 
puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: 
Tel : 0274 271 77 61 (Dâhili: 175) 
E-posta  : ik@zafer.gov.tr, ik@zafer.gov.tr 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 8544/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 8464/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 8465/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Kültürel Miras ve Şehir Hafızaları Araştırma Vakfı. 
VAKFEDENLER : Tamar KARASU, Vasil KOKİNAKİ, Aret ANUŞYAN, Engin 

GÜZELİŞ, İsa KARATAŞ, Remzi DİRİL. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  
İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.10.2020 tarihinde tavzih edilen 09.09.2020 

tarihinde kesinleşen 13.07.2020 tarihli ve E:2019/860, K:2020/205 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI : Anadolu’da yaşayan halklara mahsus tarihten gelen farklı ve ortak 

haslet ve değerlerin, düşünce ve sanatların, kültürün korunarak, gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamak ve Anadolu halklarına ait farklı kültürlerin ve adetlerin gereklerini toplumun diğer 
kesimlerine tanıtmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 70.000 TL (YetmişbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Tamar KARASU, Vasil KOKİNAKİ, Aret ANUŞYAN, Engin 

GÜZELİŞ, İsa KARATAŞ, Remzi DİRİL. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Feshi halinde 

vakfın tüm malvarlığı benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 8432/1-1 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 

 

 



22 Ekim 2020 – Sayı : 31282 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu

Güzergâhlara İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3103)

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“9G3015 Doğanpınar DM-Boztepe KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 3104)

–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“OSB TM-Gölköy DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3105)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “TUV
KÖK-Dikmen KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3106)

–– 380/154 kV Çınar 380 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3107)

–– Karayel Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Amasya İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3108)

–– Ömerli Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3109)

–– Malatya İli, Battalgazi ve Kale İlçeleri Sınırları İçerisinde İnşa Edilmekte Olan Afet Konutlarına Ulaşımı
Sağlayacak Bağlantı Yolunun Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3110)

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3111)
–– 26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan “Açık Stok Sahası Olarak

Kullanılmak Üzere” İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3112)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar

Sayısı: 3113)
–– Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanının Koruma

Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil
ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3114)

–– Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115)

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3102)
–– Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği
–– Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik
–– Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM – 2020/8)
–– Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2020 Tarihli ve 2017/18196 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


