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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ DAMGA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık tarafından tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş kişiler; muayeneler sonu-
cunda tamire sevk edilenler ile ölçü ve ölçü aletlerinde meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik
ihtiyaçlar sebebiyle ölçü ve ölçü aleti sahibi veya kullanıcılarından gelecek talepler üzerine, bu ölçü
ve ölçü aletlerinin damgalarını sökerek tamirini yapabilirler. Ölçü aletlerinin damgaları sökülürken
tamir ve ayar yetki belgesi sahibi kişi tarafından, geçici damga ile damgalanacak olanlara, iki nüsha
tutanak düzenlenir. Bu tutanakta; ölçü aletinin tipi, markası, modeli, seri numarası, sökülen damga-
nın/damgaların yılı ve sayısı, geçici damganın yapıldığı tarih, toplam kaç adet geçici damga yapıl-
dığına ilişkin bilgiler ile yapılan işlemin kısa açıklaması yer alır. Düzenlenen bu tutanağın bir nüshası
ölçü aleti sahibine verilir. Tutanağın diğer nüshası gerektiğinde ibraz edilmek üzere en az bir yıl
süre ile tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş servislerde muhafaza edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı damgaların bedelleri
Bakanlıkça ödenir. Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı kurşun dam-
galar Bakanlık tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır.”

“(3) Servislerin kullanacağı damgaların yaptırılması, güvenliği ve izlenebilirliğinden
servisler sorumludur. Servislerin kullanacağı kurşun damgalar, servisler tarafından Darphane
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır ve damga bedeli ilgili servis tarafından ödenir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ

KAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretimi ve tüketiminde yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amaçlarıyla tüke-
ticilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, lisans sahibi tüzel
kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takip, ispat ve ifşa edilmesi
ile tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin belgelendirilmek
suretiyle tedarik edilmesine imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin
oluşturulması ve bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde işletilmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; üretim ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin yenile-
nebilir enerji kaynak garanti sistemine katılımına ilişkin hükümleri, yenilenebilir enerji kaynak
garanti sistemi ile organize yenilenebilir enerji kaynak garanti piyasasının oluşturulması ve iş-
letilmesine ilişkin esasları, Piyasa İşletmecisinin görev ve yetkileri ile lisans sahibi tüzel kişi-
lerin hak ve yükümlülüklerini kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik, 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki üreticileri kapsa-
maz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi
ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Belgelendirilebilir üretim miktarı: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik

enerjisi üretimi gerçekleştirilen lisanslı üretim tesislerine ait ünite çıkışlarında PYS’de kayıtlı
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sayaç olması durumunda bu sayaçlar kullanılarak elde edilen, ünite çıkışlarında sayaç olmaması
durumunda ise tesis adına PYS’de kayıtlı sayaçlardan elde edilen uzlaştırmaya esas veriş mik-
tarını,

b) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piya-

sası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,

c) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp aynı ayın son günü

saat 24:00’da biten süreyi,

ç) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması

kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendi-

rilen tedarik şirketini,

d) Hesap: Kayıt veri tabanında yer alan, YEK-G sistemine kayıtlı tüzel kişi adına oluş-

turulan; ihraç, transfer, itfa, ilga ve iptal edilen her bir YEK-G belgesine ilişkin tüm bilgiler ile

YEK-G sisteminin işletimine ilişkin gerekli diğer bilgileri muhafaza eden, sahibine tasarrufla-

rındaki YEK-G belgesine ilişkin işlemleri gerçekleştirme ve izleme yetkisini veren elektronik

kaydı,

e) Hesap sahibi: Kayıt veri tabanında adına hesap açılan YEK-G sistem kullanıcılarını,

f) İfşa: Tedarikçiler tarafından, tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir

miktar veya oranının, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ve YEK-G belgesi va-

sıtasıyla belgelendirildiğinin, fatura ve/veya beraberinde başka bir bildirim aracı ile açıklan-

masını,

g) İhraç: Kayıt veri tabanında yer alan hesap sahibi tüzel kişilik tarafından YEK-G bel-

gesi ihraç başvurusunu müteakiben, YEK-G sistem kullanıcılarına ait belgelendirilebilir üretim

miktarı dikkate alınarak YEK-G belgesinin Piyasa İşletmecisi tarafından elektronik bir belge

olarak düzenlenmesini,

ğ) İlga: Kayıt veri tabanında yer alan hesapta bulunan bir YEK-G belgesinin üretim

dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçmesine rağmen itfa edilmemiş olması sebebiyle, Pi-

yasa İşletmecisi tarafından tekrar başka bir hesaba transfer edilemeyecek şekilde elektronik

olarak iptal işlemini,

h) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul

kararları ve lisansları,

ı) İptal: Kayıt veri tabanında yer alan hesapta bulunan bir YEK-G belgesinin, ihraç ve

transfer sürecinde oluşabilecek hatalar ile YEK-G sisteminin işletilmesi kapsamında oluşabi-

lecek diğer hususlar sebebiyle Piyasa İşletmecisi tarafından gerçekleştirilecek iptal işlemini,

i) İtfa: Kayıt veri tabanında yer alan hesapta bulunan bir YEK-G belgesinin, belirli bir

yenilenebilir enerji tüketimi ile ilişkilendirilip ifşa amacıyla kullanılmak üzere, hesap sahiple-

rinin talebi doğrultusunda Piyasa İşletmecisi tarafından başka bir hesaba transfer edilmesi en-

gellenecek şekilde elektronik olarak sonlandırılması işlemini,

j) Kayıt veri tabanı: Piyasa İşletmecisi tarafından YEK-G sistem kullanıcılarına ilişkin

olarak her bir tüzel kişiye ait oluşturulan kayıt bilgilerini,  açılacak hesapları, belgelendirilebilir

üretim miktarına ilişkin verileri, YEK-G belgesi içeriğine ilişkin bilgileri ve YEK-G sisteminin

işletilmesi kapsamında gerekli olabilecek diğer bilgileri içeren veri tabanını,
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k) Kontrat: Organize YEK-G piyasasında, belirli bir yenilenebilir enerji kaynağına iliş-

kin YEK-G belgesini eşleşilen fiyat üzerinden teslim alma veya teslim etme yükümlülüğü do-

ğuran sözleşmeyi,

l) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 

m) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 

n) Merkezi uzlaştırma kuruluşu: YEK-G sistem kullanıcıları arasındaki ilgili mevzuat

ile belirlenen, mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Ser-

maye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak yetkilendirilen kuruluşu, 

o) Merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşması: Piyasa İşletmecisi ile merkezi uzlaştırma

kuruluşu arasında imzalanacak ve tarafların teminat yönetimi ve ödemelere ilişkin görev ve

sorumluluklarını içeren anlaşmayı, 

ö) Merkezi uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması: Piyasa İşletmecisi tarafından ha-

zırlanarak, YEK-G sistem kullanıcıları ile merkezi uzlaştırma kuruluşu arasında teminat yö-

netimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin olarak imzalanacak olan anlaşmayı,

p) Mükerrer sayım:  Kayıt veri tabanında yer alan bir hesapta bulunan YEK-G belgesine

esas belgelendirilebilir üretim miktarına ilişkin olarak 1 MWh birim enerji miktarı için birden

fazla YEK-G belgesi ihraç edilmesi veya bir YEK-G belgesinin YEK-G sistem kullanıcıları

tarafından birden fazla kez itfa amacıyla kullanılmasını, 

r) Organize YEK-G piyasası: Piyasa İşletmecisi tarafından organize edilip işletilen ve

YEK-G belgesinin piyasa katılımcıları arasında alış-satışının gerçekleştirildiği piyasayı,

s) Organize YEK-G piyasası katılım anlaşması: Piyasa katılımcılarının organize YEK-G

piyasasına katılımına ve Piyasa İşletmecisinin organize YEK-G piyasası işletimine ilişkin koşul

ve hükümlerin yer aldığı standart anlaşmayı, 

ş) Piyasa İşletmecisi: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

t) Piyasa katılımcısı: Lisans sahibi tüzel kişilerden bu Yönetmelik kapsamında organize

YEK-G piyasası katılım anlaşmasını imzalayan tüzel kişiyi,

u) PYS: DUY kapsamında tanımlanan Piyasa Yönetim Sistemini,

ü) Serbest tüketici:  Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla

tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi

tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

v) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik li-

sansına sahip şirketi,

y) Transfer: YEK-G belgesinin kayıt veri tabanında yer alan hesaplar arasında transfer

edilmesi amacı ile Piyasa İşletmecisi tarafından gerçekleştirilen elektronik devir işlemini,

z) Usul ve Esaslar: YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esas-

ları,

aa) Üretim dönemi bitiş tarihi: Yenilenebilir enerji kaynaklarından herhangi bir uzlaş-

tırma döneminde üretilen elektrik enerjisinin içinde bulunduğu ilgili fatura döneminin son günü

saat 24:00’ı,

bb) YEK-G ikili anlaşması: YEK-G sistem kullanıcıları arasında özel hukuk hükümle-

rine tabi olarak YEK-G belgesinin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olma-

yan ticari anlaşmayı,  
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cc) YEK-G ikili anlaşma piyasası: YEK-G sistem kullanıcıları arasında, YEK-G bel-

gesinin elektrik enerjisi ile birlikte veya enerjiden bağımsız olarak alış-satışının Kurul onayına

tabi olmayan ticari anlaşmalar yoluyla gerçekleştirildiği piyasayı,

çç) YEK-G sistem kullanıcısı: Lisans sahibi tüzel kişilerden bu Yönetmelik kapsamında

Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen YEK-G sistemine katılmak üzere YEK-G sistemi katılım

anlaşmasını imzalayan tüzel kişiyi, 

dd) YEK-G sistemi: Bu Yönetmelik kapsamında oluşturulacak sisteme kayıtlı üretim

tesislerinde üretilen elektrik enerjisi için YEK-G belgesinin ihraç edilmesini, transferini, tüke-

ticiler lehine itfa edilmesini, ilga veya iptal işlemlerini içeren ve Piyasa İşletmecisi tarafından

yönetilen sistemi,

ee) YEK-G sistemi katılım anlaşması: YEK-G sistem kullanıcılarının YEK-G sistemine

katılımına ve Piyasa İşletmecisinin YEK-G sistem işletimine ilişkin koşul ve hükümlerin yer

aldığı standart anlaşmayı,

ff)  YEK-G sistemi katılım taahhütnamesi:  YEK-G sistem kullanıcılarına ait bir üretim

tesisinin aynı takvim yılı için; YEK-G sistemi dışında enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi

amaçlayan diğer sertifika piyasalarına aktif kayıtlı olmadığına ve YEK-G sisteminde ilgili üre-

tim tesisinin katılım statüsü pasife alınma işlemi gerçekleştirildikten sonra enerjinin niteliğine

dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sertifika piyasalarına kayıtlı olabileceğine dair ilgili YEK-G

sistem kullanıcısı tarafından Piyasa İşletmecine verilen taahhütnameyi,

gg) YEK-G uzlaştırma: YEK-G sisteminin ve organize YEK-G piyasasının işletilme-

sinden doğan alacak ve borç tutarlarının hesaplanması, geçmişe dönük düzeltme yapılması,

hesaplamaya ilişkin itirazların değerlendirilmesi ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlan-

ması işlemlerini,

ğğ)Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik edi-

len elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından

üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden

elektronik belgeyi, 

hh) Yenilenebilir enerji kaynak garanti piyasası (YEK-G piyasası): YEK-G sistem kul-

lanıcıları arasında, YEK-G belgesinin elektrik enerjisi ile birlikte veya elektrik enerjisinden

bağımsız olarak alış-satışının gerçekleştirildiği YEK-G ikili anlaşması piyasası ile piyasa işle-

tim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen organize

YEK-G piyasasını,

ıı) Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle,

biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan

enerji kaynaklarını, 

ii) Yeşil tarife: Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kap-

samında, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenen

tarifeyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanım ve kısaltmalar ilgili

mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
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İKİNCİ BÖLÜM

YEK-G Belgesi ve YEK-G Sistemi, Taraflar, Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

YEK-G belgesi ve sistemine ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) YEK-G belgesi; tedarikçiler tarafından tüketicilere tedarik edilen elektrik
enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin
ve bu elektrik enerjisinin kaynak türünün tüketiciye ispat ve ifşa edilmesi ile YEK-G belgele-
rinin ticaretinin yapılabilmesi amaçlarıyla Piyasa İşletmecisi tarafından ihraç edilir.

(2) YEK-G sistemi aşağıda belirtilen genel esaslar çerçevesinde işletilir:
a) YEK-G sisteminde, YEK-G belgesi ihraç kuruluşu Piyasa İşletmecisidir. 
b) Piyasa İşletmecisi YEK-G sistemi ile kayıt veri tabanını kurmak, işletmek ve yönet-

mek ile yükümlüdür.
c) YEK-G belgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesislerinde

üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı dikkate alınarak ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel
kişiler tarafından talep edilmesi halinde ihraç edilir.

ç) Her 1 MWh belgelendirilebilir üretim miktarı için 1 (bir) adet YEK-G belgesi ihraç
edilir.

d) YEK-G belgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin üre-
tim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerlidir. 

e) İhraç edilecek her bir YEK-G belgesi Türkçe ve İngilizce olarak Usul ve Esaslarda
belirtilen bilgileri içerir.

YEK-G sistem kullanıcıları ve piyasa katılımcıları

MADDE 6 – (1) YEK-G sistem kullanıcıları, Piyasa İşletmecisiyle YEK-G sistemi ka-
tılım anlaşması imzalamış ve 9 uncu maddede belirtilen kayıt işlemlerini tamamlamış olan;

a) Üretim lisansı sahibi,
b) Tedarik lisansı sahibi,
tüzel kişilerden oluşur.
(2) YEK-G sistem kullanıcılarından organize YEK-G piyasasında işlem yapmak isteyen

tüzel kişiler ayrıca Piyasa İşletmecisi ile organize YEK-G piyasası katılım anlaşması imzalar.
(3) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki üreticiler

YEK-G sistem kullanıcısı olamaz.
(4) Aynı takvim yılı içinde YEK-G sistemi dışında enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi

amaçlayan diğer sertifika piyasalarına aktif kaydı olan bir üretim tesisi için YEK-G sisteminde
üretim tesisi kayıt işlemi gerçekleştirilmez.

(5) Birden çok kaynaklı elektrik üretim lisansı sahipleri, tesiste kullanılan enerji kay-
naklarının tamamının yenilenebilir olması halinde, YEK-G sistemine ve organize YEK-G pi-
yasasına katılabilir.

YEK-G sistem kullanıcıları ve piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Tedarikçiler, tüketiciler lehine gerçekleştirecekleri YEK-G belgesi itfa
işlemine ilişkin hususları, tüketici ile gerçekleştirecekleri sözleşmelerde belirtmekle yüküm-
lüdür. Sözleşmelerde YEK-G belgesi ihracına esas ilgili yenilenebilir enerji kaynak türü ya da
türleri, YEK-G belgesinin süresi ile Usul ve Esaslarda düzenlenen diğer hükümlere de yer ve-
rilir.
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(2) Tedarikçiler, tüketicilere ifşa ile yükümlü oldukları YEK-G belgelerini tüketimleri
nispetinde ispat etmek ve belgelemekle yükümlüdür.

(3) YEK-G sistem kullanıcıları, YEK-G ikili anlaşma piyasasında gerçekleştirdikleri
YEK-G belgesi ticaretini Piyasa İşletmecisine bildirmekle yükümlüdür.

(4) YEK-G sistem kullanıcıları ve piyasa katılımcıları, YEK-G sistemi ile organize
YEK-G piyasasının işletilmesi ile ilgili olarak Kurum veya Piyasa İşletmecisi tarafından iste-
nebilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru bir şekilde vermekle yükümlüdür.

(5) Görevli tedarik şirketleri, yeşil tarifeyi tercih eden tüketicilere tedarik ettikleri elektrik
enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ispatını yalnızca organize YEK-G
piyasasından temin ettikleri YEK-G belgesinin itfası ile sağlayabilir ve bunu tüketicilerin
faturalarına özel bir işaret koymak suretiyle ifşa eder. Yeşil tarifeye ilişkin tüketici faturalarına
ilave edilecek işaretin standardı Kurum tarafından belirlenir. Bu kapsamda itfa edilen YEK-G
belgesi için Kurum tarafından düzenlenen tarifelere ilave olarak tüketiciden ayrıca bir ücret
alınmaz.

(6) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesislerine ilişkin kayıt işlemini gerçekleştirebilmek için YEK-G sistemi katılım
taahhütnamesini Piyasa İşletmecisine sunmakla yükümlüdür. YEK-G sistemi katılım taahhüt-
namesine aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde ilgili tüzel kişinin YEK-G sistemi ve orga-
nize YEK-G piyasasında işlem yapması engellenir. Söz konusu ihlal, Piyasa İşletmecisi tara-
fından Kuruma raporlanır ve Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde işlem tesis edilir.

(7) YEK-G sistem kullanıcıları ve piyasa katılımcıları, Yönetmelik ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini YEK-G sistemine ve/veya organize
YEK-G piyasasına zarar vermeyecek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini or-
tadan kaldırmayacak şekilde yürütmek ile yükümlüdür.

Piyasa İşletmecisinin hak ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) YEK-G sisteminin işletilmesi kapsamında; YEK-G belgelerinin ihraç
edilmesi, YEK-G belgesi ve YEK-G sistem kullanıcılarına ilişkin kayıt veri tabanının oluştu-
rulması ve yönetilmesi ile ihraç edilen YEK-G belgelerinin ilgili hesaplara yönelik transfer,
iptal, itfa ve ilga edilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi yetkisi Piyasa İşletmecisine aittir.

(2) Piyasa İşletmecisi; 
a) YEK-G belgelerinin ticaretinin gerçekleştirilmesini teminen organize bir YEK-G pi-

yasası kurar ve işletir. 
b) YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasının güvenilir bir şekilde işlemesini temin

için gerekli piyasa yazılım ve donanım altyapısını ve veri tabanını kurar.
c) YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasını tüm katılımcılara karşı rekabet orta-

mına uygun olarak eşit, tarafsız ve şeffaf bir şekilde işletir ve söz konusu piyasaların bu Yö-
netmeliğin amaçları dışında kullanılmasının önüne geçmek için gerekli önlemleri alır.

ç) Organize YEK-G piyasası işletiminde katılımcıların risklerini yönetmek üzere piyasa
katılımcılarından teminat almak ve temerrüt halinde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

d) YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasının işletilmesi kapsamında Kurum ta-
rafından istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru bir şekilde vermek zo-
rundadır.
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(3) Piyasa İşletmecisi mükerrer sayımı önlemek için YEK-G sistemi dışında enerjinin

niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sertifika piyasalarını dikkate almak suretiyle ge-

rekli tüm önlemleri alır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YEK-G Sistemine Katılım, YEK-G Belgesi İhracı ve Uygulama Esasları

YEK-G sistemine katılıma ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) YEK-G sistemine katılım sağlamak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin

Piyasa İşletmecisine kayıt yaptırmaları ve Piyasa İşletmecisi kayıt veri tabanında hesap açtır-

maları zorunludur. İlgili tüzel kişilerin kaydının yapılabilmesi için;

a) DUY’un ilgili maddelerine göre tüzel kişilik kaydını tamamlamış olması,

b) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, portföyünde yer alan üretim tesislerinin en az

birinin veya bir ünitesinin kabulünün yapılmış olması ve başvuru yaptığı an itibarıyla kendisi

ile ilişkili uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin kayıtlarını tamamlamış olması,

c) YEK-G sistemi katılım anlaşması imzalaması,

ç) Yenilenebilir kaynaktan enerji üreten üretim tesisi kaydı için YEK-G sistemi katılım

taahhütnamesini imzalaması,

d) Usul ve Esaslarla belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,

esastır.

(2) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesislerinden gerçekleştir-

dikleri elektrik enerjisi üretimleri için YEK-G belgesi ihraç etmek isteyen YEK-G sistem kul-

lanıcılarının, bu üretim tesislerini YEK-G sistemine her bir takvim yılı için kaydetmeleri zo-

runludur. Kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için tesisin PYS’de ilgili YEK-G sistem kul-

lanıcısı adına kayıtlı olması ve ilgili tesis için YEK-G sistemi katılım taahhütnamesinin imza-

lanmış olması gerekir. Yıl içerisinde YEK-G sistemi katılım statüsü pasife alınan üretim tesis-

leri, aynı takvim yılı için tekrar YEK-G sistemine katılamaz.

(3) Kayıt işlemleri ile ilgili olarak başvuru usulü, talep edilecek bilgi ve belgeler, baş-

vuruların değerlendirilmesi, süreler, kayıtların güncellenmesi, kayıtların pasife alınması ve

YEK-G sistem kullanıcılarının yükümlülükleri ile kayıt sürecine ilişkin diğer hususlar Usul ve

Esaslarda düzenlenir.

(4) Bu madde ve Usul ve Esaslarda tanımlanan kayıt sürecinin tamamlanmasını mü-

teakip, ilgili YEK-G sistem kullanıcısına Piyasa İşletmecisi tarafından kayıt veri tabanında he-

sap açılması suretiyle YEK-G sistemine katılım sağlanmış olur.

YEK-G belgesi ihracı

MADDE 10 – (1) Elektrik enerjisi üretimini yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı

olarak gerçekleştiren ve YEK-G sistem kayıt sürecini tamamlamış olan lisanslı üretim tesisi

sahibi tüzel kişilerin bu üretim tesislerinde üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı için YEK-G

belgesi ihraç talebinde bulunmaları halinde, DUY kapsamındaki nihai uzlaştırma bildiriminin

yayımlanma tarihinden itibaren Usul ve Esaslarda belirtilen süre içerisinde, ilgili fatura dönemi

için Piyasa İşletmecisi tarafından YEK-G belgesi ihraç edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan başvurularda, DUY kapsamındaki geçmişe dönük

düzeltme işlemlerine ilişkin hükümler de dikkate alınır.
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(3) Piyasa İşletmecisi tarafından ihraç edilen YEK-G belgeleri, kayıt veri tabanında yer

alan ve YEK-G belgesi ihraç talebinde bulunan ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişiye ait hesaba

aktarılır.

(4) YEK-G belgesi ihracı için Piyasa İşletmecisine yapılacak başvuru usulü, talep edi-

lecek bilgi ve belgeler, başvuruların değerlendirilmesi, süreler ve YEK-G belgelerinin ihracına

ilişkin diğer hususlar Usul ve Esaslarda düzenlenir.

YEK-G belgesine ilişkin uygulama esasları

MADDE 11 – (1) YEK-G belgesi ticareti, YEK-G sistem kullanıcıları arasında olmak

kaydıyla;       

a) Enerji tedarikinden bağımsız olarak organize YEK-G piyasasında, 

b) Enerji tedariki ile birlikte veya enerji tedarikinden bağımsız olarak YEK-G ikili an-

laşma piyasasında,

gerçekleştirilebilir.

(2) YEK-G sistem kullanıcıları; tedarikçisini seçmemiş olanlar dahil olmak üzere ser-

best tüketiciler adına enerji tedariki ile birlikte veya enerji tedarikinden bağımsız olarak Piyasa

İşletmecisine YEK-G belgesi itfa bildiriminde bulunabilir.

(3) Görevli tedarik şirketleri kendi portföyleri içerisinde yer alan ve yeşil tarifeden ya-

rarlanan tüketicilere düzenlenen tarife kapsamında tedarik ettiği enerjiyi YEK-G belgeleri ile

kanıtlamakla yükümlüdür.

(4) Görevli tedarik şirketleri, yeşil tarife kapsamındaki YEK-G belgelerini sadece or-

ganize YEK-G piyasasından temin eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organize YEK-G Piyasasına İlişkin Hükümler

Organize YEK-G piyasasına ilişkin genel hükümler

MADDE 12 – (1) Organize YEK-G piyasasına ilişkin işlemler aşağıdaki genel hüküm-

ler çerçevesinde yürütülür:

a) Organize YEK-G piyasasında eşleşmeler, tekliflerin teklif defterinde yer aldıktan he-

men sonra eşleşebileceği ve ticari işlemin gerçekleşebileceği sürekli ticaret yöntemi ile ger-

çekleşir.

b) Sürekli ticaret metodunda açılacak kontratlar seans süresince işlem görür. 

c) Seans, seans süreleri, işlem görecek kontratlar, kontratların açılış ve kapanış zaman-

ları, kontratlara teklif verme süreleri ve piyasaya ilişkin diğer süreçler Usul ve Esaslarda dü-

zenlenir.

ç) Organize YEK-G piyasasında sonuçlandırılan her bir işlemde Piyasa İşletmecisi ilgili

piyasa katılımcısına taraftır.

Organize YEK-G piyasası teklifleri

MADDE 13 – (1) Piyasa katılımcıları, Piyasa İşletmecisi tarafından açılan kontratlara

Usul ve Esaslarla belirlenen teklif tiplerine göre teklif sunabilir.

(2) Kontratlara sunulan tekliflerde bulunması zorunlu hususlar, Usul ve Esaslarda dü-

zenlenir.
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(3) Organize YEK-G piyasasına sunulan tüm tekliflerin yapısı ve diğer gerekli tüm bil-

giler Usul ve Esaslarla belirlenerek Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla piyasa katı-

lımcılarına bildirilir.

(4) Piyasa katılımcılarının organize YEK-G piyasasında işleme açılan kontratlar için

tekliflerini bildirmeleri, tekliflerin güncellenmesi, iptal edilmesi, askıya alınması, teklif defte-

rinde sıralanması ile tekliflere ilişkin diğer hususlar Usul ve Esaslarda düzenlenir.

Organize YEK-G piyasası tekliflerinin eşleşmesi ve ticari işlem onayı

MADDE 14 – (1) Piyasa katılımcılarının organize YEK-G piyasasına sundukları tek-

liflerin aktif olarak kaydedilmesinin ardından tekliflerin eşleştirilmesine ilişkin işlemler aşağıda

belirtilen şekilde yürütülür:

a) Teklifler, her bir kontrat türü için kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilir.

b) Aynı kontratlar için verilen tekliflerden, en iyi fiyatlı teklif önceliklidir.

c) Aynı kontratlar için verilen eşit fiyatlı tekliflerden, ilk önce kaydedilen teklif önce-

liklidir.

ç) Alış teklifi için fiyatı en yüksek olan, satış teklifi için fiyatı en düşük olan teklifler

teklif defterinde en iyi fiyatlı teklif olarak gösterilir.

d) Eşleşme fiyatı, eşleşen tekliflerden ilk kaydedilen teklifin fiyatıdır.

(2) Eşleşen teklifler en iyi fiyatlı teklif sırasından çıkarılır ve Piyasa İşletmecisi, ilgili

piyasa katılımcılarına ticari işlem onaylarını PYS üzerinden bildirir. Kısmen eşleşme olması

durumunda, eşleşmemiş kalan miktar, seans süresince teklif defterinde yer alır.

Organize YEK-G piyasasında tekliflerin ve işlemlerin iptali

MADDE 15 (1) İşleme taraf olan en az bir piyasa katılımcısının başvurusu üzerine

veya resen Piyasa İşletmecisi tarafından;

a) Piyasa İşletmecisinden kaynaklı bilgisayar, yazılım veya diğer teknolojik altyapılar-

dan kaynaklanan hataların ortaya çıkması durumunda, 

b) Piyasa bozucu veya haksız menfaat elde etmeye yönelik teklif ve işlemlerin tespit

edilmesi durumunda, 

ilgili tekliflerin ve/veya gerçekleşen işlemlerin tamamı veya bir kısmı iptal edilir.

(2) İptal ve/veya diğer işlemlere ilişkin iptal gerekçesi ve/veya gerekli bilgilendirme

PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulur.

Organize YEK-G piyasası kapsamında arıza ve bakım prosedürleri

MADDE 16 – (1) Piyasa İşletmecisinin piyasa faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandığı

bilgisayar, yazılım veya diğer teknolojik altyapılarda işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürül-

mesini engelleyecek nitelikte problem oluşması, PYS’de bakım yapılması veya Piyasa İşlet-

mecisinin kullandığı iletişim hatlarının kesilmesi durumunda PYS arıza ve bakım prosedürleri

uygulanır.

(2) Piyasa İşletmecisi; PYS’nin arızalanması, PYS’de bakım yapılması halinde bu Yö-

netmelik hükümleri doğrultusunda tamamlanması gereken süreçlerin belirlenen sürede tamam-

lanamayacağının ortaya çıkması durumunda süreçlerin tamamlanabilmesi için yeni süreler be-

lirler veya ilgili kontratı askıya alır. PYS arıza prosedürlerinin sona erme zamanı Piyasa İşlet-

mecisi tarafından organize YEK-G piyasası katılımcılarına duyurulur.
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(3) Piyasa İşletmecisi ve her bir piyasa katılımcısı, PYS arıza veya bakım prosedürle-
rinin geçerli olduğu durumlarda derhal ulaşılabilecek en az bir kişi belirler ve bu kişinin iletişim
bilgilerini birbirine sağlar.

(4) Piyasa İşletmecisi PYS’nin arızalanmaması için gerekli önlemleri almakla yüküm-
lüdür. PYS arıza prosedürlerinin yürütülmesi sonucunda ortaya çıkan ilave maliyetlerden ve
zararlardan Piyasa İşletmecisi sorumlu tutulamaz.

Organize YEK-G piyasasında itiraz süreci

MADDE 17 – (1) Organize YEK-G piyasası katılımcıları, ticari işlem onaylarına ilişkin
bildirimlerde sadece Piyasa İşletmecisi kaynaklı hata bulunması durumunda Usul ve Esaslarda
belirtilen sürelerde itirazda bulunabilir. İtirazlar sadece hatanın Piyasa İşletmecisinden kay-
naklanması durumunda kabul edilir. İtirazların kabul veya reddedilmesi ile itiraz sonucu yapı-
lacak düzeltmelere ilişkin hususlar Usul ve Esaslarda düzenlenir.

(2) Yapılan itiraz, piyasa katılımcısının ödeme ve diğer yükümlülüklerini ortadan kal-
dırmaz. Kendisine tanınan süre içinde itirazda bulunmayan piyasa katılımcısı, ticari işlem onay-
larını tüm içeriğiyle birlikte kabul etmiş sayılır. Yapılan ticari işlem onayları, itiraz süresinin
tamamlanmasından sonra içerdikleri miktarlar çerçevesinde sözleşme niteliği kazanır.

(3) Bir kontrata ilişkin birden çok sayıda itiraz olması durumunda, Piyasa İşletmecisi
itirazları değerlendirerek itirazın bu Yönetmelikle belirlenen esaslara aykırılık içerdiğine dair
ciddi şüphe oluşması halinde ilgili kontratı askıya alır ve piyasa katılımcılarına gerekli duyu-
ruyu yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hususlara İlişkin Hükümler

Piyasa İşletmecisinin sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Piyasa İşletmecisi;
a) Merkezi uzlaştırma kuruluşunun belirlenerek katılımcıların bu hususa ilişkin olarak

bilgilendirilmesinden,
b) Teminat ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Piyasa İşletmecisi tarafından

belirlenen merkezi uzlaştırma kuruluşunun tüm taraflarca kullanılabilmesi amacıyla, merkezi
uzlaştırma kuruluşu ile anlaşma yapılmasından,

c) Piyasa katılımcılarının sunması gereken teminat tutarlarının doğru şekilde hesaplan-
masından,

ç) Piyasa katılımcılarının, sunmaları gereken teminat tutarları hakkında düzenli ve doğru
şekilde bilgilendirilmesinden,  

d) Piyasa İşletmecisi adına sunulan elektronik teminat mektuplarının elektronik olarak
muhafazasından ve kendisine sunulan elektronik teminat mektupları hakkında merkezi uzlaş-
tırma kuruluşunun bilgilendirilmesinden,

e) Merkezi uzlaştırma kuruluşunun, piyasa katılımcılarının sunmakla yükümlü oldukları
teminat tutarları ve alacakları/borçları hakkında, düzenli ve doğru şekilde bilgilendirilmesin-
den,

f) Her bir katılımcının mevcut teminat tutarı ile sunmakla yükümlü olduğu teminat tu-
tarını karşılaştırarak, gerekmesi halinde ilgili piyasa katılımcısına PYS üzerinden ve/veya mer-
kezi uzlaştırma kuruluşu aracılığıyla teminat tamamlama çağrısında bulunulmasından,
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g) Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulan teminat yönetimi ve nakit takas hiz-

metine ilişkin olarak, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından alınacak olan hizmet bedeline

ilişkin oranlar ile merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulan TL cinsinden nakit teminat-

ların nemalandırılması hizmeti karşılığında tahsil edilecek olan fon yönetim komisyonu oranı-

nın piyasa katılımcılarına duyurulmasından,

ğ) Kendi nam ve hesabına, merkezi uzlaştırma kuruluşunda gerekli hesapların açılma-

sından,

h) Alacağın devri sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler ile ilgili olarak merkezi

uzlaştırma kuruluşunun zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmesinden,

ı) Elektronik sistemlerinde yapacağı planlı bakım ve güncellemeler hakkında önceden

merkezi uzlaştırma kuruluşunun bilgilendirilmesinden,

sorumludur.

Piyasa katılımcılarının sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Piyasa katılımcıları;

a) Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen merkezi uzlaştırma kuruluşunda kendi na-

mına, teminat ve ödemelere ilişkin işlemlerin gerçekleşmesine yönelik olarak teminat ve nakit

hesabının zamanında ve doğru şekilde açılmasından,

b) Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulacak olan elektronik teminat mektubu

dışındaki diğer teminatları saklama ve nakit takas hizmetine ilişkin merkezi uzlaştırma kuruluşu

katılımcı anlaşmasının imzalanmasından,

c) Piyasa İşletmecisi tarafından fatura ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla aracı

bankalarda, kendi namına, ödemelere ilişkin işlemlerin gerçekleşmesine yönelik olarak nakit

hesabının zamanında ve doğru şekilde açılmasından,  

ç) Piyasa İşletmecisi tarafından kendilerine bildirilen faturalara ilişkin olarak ödeme-

lerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasından,

d)  Piyasa İşletmecisi namına sunmaları gereken teminat tutarının bu Yönetmelikte yer

alan ilgili maddeler gereğince sunulmasından, 

e) Ödeme yükümlülüklerini teminat altına almak için Piyasa İşletmecisi tarafından be-

lirlenen merkezi uzlaştırma kuruluşunda, adlarına açılmış olan teminat hesaplarına, Piyasa İş-

letmecisi tarafından bildirilen miktardaki teminatın zamanında yatırılmasından,

f) Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulan teminat yönetimi ve nakit takas hiz-

metine ilişkin olarak kendilerinden talep edilen hizmet bedelinin merkezi uzlaştırma kuruluşuna

zamanında yatırılmasından,

sorumludur.

Merkezi uzlaştırma kuruluşunun sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen YEK-G sistemi ve organize

YEK-G piyasası ile ilgili olarak belirlenen merkezi uzlaştırma kuruluşu;

a) Teminat işlemleri ile fatura ve temlik ödemelerinin, zamanında ve doğru bir şekilde

gerçekleştirilmesi için Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcıları ile iletişimi sağlayacak olan alt

yapının kurulması ve kurulan sistemin işletilmesi, gerektiğinde ihtiyaç duyulan geliştirilmelerin

yapılmasından,
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b) Piyasa İşletmecisi adına sunulan elektronik teminat mektubu dışındaki diğer temi-
natların kabulü ve muhafazasından, 

c) Teminatlara ilişkin gerçekleşen işlemlerin izlenmesinden,
ç) Piyasa İşletmecisinin, piyasa katılımcılarının teminat hesaplarında gerçekleştirilen

işlemler ve mevcut teminat seviyesi hakkında zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmesin-
den,

d) Bir piyasa katılımcısının organize YEK-G piyasasına ilişkin olarak sunmuş olduğu
teminat tutarının, ilgili katılımcının sağlaması gereken teminat seviyesinin altına düşmesi du-
rumunda, ilgili piyasa katılımcısına sunması gereken teminat tutarına ilişkin teminat tamam-
lama çağrısı bildiriminin yapılmasından,

e) Temerrüde düşen piyasa katılımcısına ilişkin temerrüt faizinin hesaplanması ve buna
ilişkin olarak Piyasa İşletmecisinin bilgilendirilmesinden, 

f) Piyasa katılımcıları tarafından ödenmesi gereken hizmet bedelleri ve fon yönetim
komisyonları hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirilmesinden, 

g) Teminat ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacına yönelik olarak Piyasa İşletme-
cisi ile merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşmasının imzalanmasından,

ğ) Piyasa katılımcılarının elektronik teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını sak-
lama, teminat yönetimi, nemalandırma ve nakit takas hizmetine ilişkin merkezi uzlaştırma ku-
ruluşu-katılımcı anlaşmasının imzalanmasından,

h) Teminat yönetimi, fatura ve temlik ödemelerine ilişkin gerçekleşen işlemlerle ilgili
olarak Piyasa İşletmecisinin bilgilendirilmesinden,

ı) Piyasa İşletmecisi tarafından, piyasa katılımcılarına ilişkin olarak kendilerine gön-
derilen katılımcı bazındaki ticari işlemler ve teminat kullanımı gibi ticari sır niteliğindeki bilgi
ve verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasından,

i) Piyasa İşletmecisi dışında yetkili merciler tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşuna
gelen haciz, iflas ve tedbir işlemlerinde gerekli işlemlerin uygulanması ve Piyasa İşletmecisinin
bilgilendirilmesinden, 

j) Teminat olarak kabul edilecek menkul kıymetlerin değerleme katsayılarının Piyasa
İşletmecisinin uygun görüşüyle belirlenmesi ve uygulanmasından,

k) Elektronik sistemlerinde yapacağı planlı bakım ve güncellemeler hakkında en az on
gün önceden Piyasa İşletmecisinin bilgilendirilmesinden,

l) Nakit takası, tahsilat, teminat yönetimi ve benzeri iş ve işlemlerin, bu Yönetmelik ve
diğer ilgili mevzuatta belirtilen gün ve saatlerde yerine getirilmesinden,

m) Piyasa İşletmecisi tarafından kendisine bildirilen temliknameler kapsamındaki öde-
melerin doğru bir şekilde yapılmasının takibinden ve yapılan ödemelere ilişkin olarak Piyasa
İşletmecisinin bilgilendirilmesinden, 

sorumludur.
(2) Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından teminatlar ve fatura ödemelerine ilişkin ola-

rak kullanılan bilgisayar, yazılım ya da teknolojik altyapının beklenmedik bir şekilde arızalan-
ması ve ilgili mevzuat doğrultusunda tamamlanması gereken süreçlerin bildirilen süre zarfında
tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunda, alınan tedbirler ve öneriler hakkında mer-
kezi uzlaştırma kuruluşu, Piyasa İşletmecisini ivedilikle bilgilendirir ve bu arızanın ivedilikle
çözümlenmesi için her türlü tedbiri alır.
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(3) Piyasa katılımcıları tarafından TL cinsinden sunulan nakit teminatlar en iyi gayret

esası ile nemalandırılır. Nemalandırmaya ilişkin usul ve esaslar merkezi uzlaştırma kuruluşunun

yasal sorumluluğunda olup söz konusu nemalandırma işlemi günün piyasa koşullarına göre en

iyi gayret gösterilmek suretiyle merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Nema

tutarı, fon yönetim komisyonu, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve yasal yükümlülükler

düşülerek ilgili piyasa katılımcısı hesabına bir sonraki iş günü aktarılır.

(4) Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulan teminat saklama ve nakit takas hiz-

metine ilişkin olarak, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından alınacak olan hizmet bedeline

ilişkin oranlar ile fon yönetim komisyonu oranı piyasa işletmecisinin görüşü alınarak ve mer-

kezi uzlaştırma kuruluşu tarafından belirlenerek katılımcılara duyurulur.  Bu oranlarda deği-

şiklik olması durumunda, Piyasa İşletmecisi değişen oranları, bu oranların geçerlilik tarihinden

en geç bir ay önce PYS aracılığıyla yayınlar.

(5) Piyasa katılımcısının, söz konusu aylık hizmet komisyonunu tebliğ tarihini takip

eden altı iş günü içerisinde ödememesi durumunda uygulanacak hükümler merkezi uzlaştırma

kuruluşu-katılımcı anlaşmasında yer alır.

Teminatlara ilişkin genel esaslar

MADDE 21 – (1) Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcılarından organize YEK-G piyasası

işlemleri kapsamında, bu piyasada gerçekleştirdikleri işlemlere ait ödemelerine ilişkin oluşa-

bilecek mali risklere dair teminat alır. Piyasa katılımcıları tarafından, söz konusu ödemelerin

Usul ve Esaslarda belirtilen sürelerde yapılmaması durumunda, söz konusu fatura ödemeleri

için ilgili piyasa katılımcısının teminatına başvurulur.

(2) Teminat yükümlülüğü, teminat türleri, teminat olarak kabul edilecek değerler, te-

minat süreçleri ve teminat tutarlarının hesaplanmasına ilişkin hususlar Usul ve Esaslarda dü-

zenlenir.

(3)  Piyasa İşletmecisi teminat ve ödemelerin yürütülmesi işlemlerini merkezi uzlaştır-

ma kuruluşu aracılığı ile yerine getirir. Piyasa İşletmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşu ara-

sında yapılan merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşmasıyla, merkezi uzlaştırma kuruluşunun görev

ve sorumlulukları belirlenir.

(4) Piyasa katılımcıları, Usul ve Esaslarda belirtilen teminat olarak kabul edilebilecek

kıymetlerden oluşan elektronik teminat mektubu dışındaki tüm teminatlarını merkezi uzlaştırma

kuruluşuna, elektronik teminat mektuplarını Piyasa İşletmecisine sunar.

(5) Merkezi uzlaştırma kuruluşu nezdinde Piyasa İşletmecisi adına katılımcı bazında

piyasa faaliyetlerine ilişkin bulundurulan teminatlar amacı dışında kullanılamaz, haczedilemez,

rehnedilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez

ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Uzlaştırma bildirimleri

MADDE 22 – (1) Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda YEK-G sistem kullanıcılarının

her fatura dönemi için Piyasa İşletmecisine ödeyecekleri ya da Piyasa İşletmecisi tarafından

YEK-G sistem kullanıcılarına ödenecek tutarları içeren uzlaştırma bildirimleri, Usul ve Esas-

larda belirlenen usul ve sürelerde YEK-G sistem kullanıcılarına duyurulur.
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(2) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan, YEK-G sistemine
ve organize YEK-G piyasasına ilişkin uzlaştırma bildiriminde asgari olarak aşağıda belirtilen
kalemler yer alır:

a) Katılımcının YEK-G belgesi satış miktarı ve alacak dökümü.
b) Katılımcının YEK-G belgesi alış miktarı ve borç dökümü.
c) Fatura ödemelerine ilişkin gecikme zammı kalemleri.
ç) Katılımcılara tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti.
d) YEK-G düzeltme kalemi.
(3) Piyasa katılımcılarının uzlaştırma bildirimlerinde tespit ettikleri hatalara ilişkin iti-

razların bildirim süreleri, itirazların değerlendirilmesi, itiraz sonucu ve resen yapılacak düzelt-
melere ilişkin hususlar Usul ve Esaslarda düzenlenir.

Faturalama işlemleri

MADDE 23 – (1) YEK-G sistem kullanıcılarının Piyasa İşletmecisine ödeyecekleri ya
da Piyasa İşletmecisi tarafından YEK-G sistem kullanıcılarına ödenecek tutarlara ilişkin fatu-
ralarda bulunacak asgari fatura kalemleri, faturaların düzenlenme süreleri, fatura tebliğ tarihi,
faturalara istinaden borç/alacak bilgilerinin merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirimi, tahak-
kuktan vazgeçme sınırı ile faturalara ilişkin diğer hususlar Usul ve Esaslarda düzenlenir.

Ödemeler ve tahsilat

MADDE 24 – (1) YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası faaliyetleri kapsamında
iletilen faturaların bedelleri ile merkezi uzlaştırma kuruluşuna yapılacak hizmet bedelleri Usul
ve Esaslarda belirtilen süreler içerisinde ödenir.

(2) Piyasa İşletmecisi, merkezi uzlaştırma kuruluşu ve YEK-G sistem kullanıcılarının
ödemelerine ilişkin yükümlülükleri, ödemelerde merkezi uzlaştırma kuruluşu ve aracı banka
kullanılmasına ilişkin hususlar, ödemelerde teknik problemler oluşması durumunda yapılacak
bilgilendirmeler ve uygulanacak arıza prosedürleri Usul ve Esaslarda düzenlenir.

Fatura ödemelerinin yapılmaması

MADDE 25 – (1) YEK-G sistem kullanıcılarının, faturadan kaynaklanan net borcunun,
Usul ve Esaslarda belirtilen süre içerisinde ödenmeyerek temerrüte düşülmesi halinde, öden-
mesi gereken tutara temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
faiz oranıdır. Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından günlük olarak hesaplanan temerrüt faizi
tutarlarının aylık toplamları faturaya esas değer olarak kabul edilir. Temerrüt faizine ilişkin be-
deller ilgili ayın uzlaştırma bildiriminde gecikme zammı kalemi olarak belirtilir ve her ay sonu
itibarıyla ilgili YEK-G sistem kullanıcısının faturasına yansıtılır. Piyasa İşletmecisinin YEK-G
sistem kullanıcılarına ödeme yapmaması durumunda da Piyasa İşletmecisine bu fıkra hükümleri
uygulanır.

(2) Piyasa katılımcıları, sunması gereken YEK-G teminatı tutarlarının üzerinde TL cin-
sinden nakit teminatının bulunması ve sunması gereken toplam tutarın üzerinde olan teminat
tutarının veya piyasa katılımcıları serbest cari hesabında bulunan paranın ilgili fatura bildiri-
mine ilişkin piyasa katılımcıları borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda, piyasa ka-
tılımcıları borcu, sunması gereken fatura işlem teminatı tutarlarının üzerindeki TL cinsinden
nakit teminattan otomatik olarak karşılanır ve piyasa katılımcıları temerrüde düşmez.
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(3) YEK-G sistem kullanıcısının, söz konusu fatura bedelini, Usul ve Esaslarda belir-

tilen süre içerisinde ödememesi durumunda, YEK-G sistem kullanıcısının ayrıca bir ihtara ge-

rek olmaksızın temerrüde düştüğü kabul edilir. Temerrüde düşen piyasa katılımcısına ilişkin,

yasal yollar saklı kalmak üzere aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Organize YEK-G piyasası kapsamında faaliyetlerine devam etmesine izin verilmez

ve YEK-G sisteminde işlem yapma yetkisi kaldırılır.

b) Piyasa katılımcısının Usul ve Esaslar uyarınca yatırmış olduğu teminat, temerrüde

düşülen borç tutarı kadar merkezi uzlaştırma kuruluşu veya Piyasa İşletmecisi tarafından kul-

lanılarak borçlarına mahsup edilir.

c) YEK-G sistem kullanıcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve mevzuata uyul-

maması kapsamında Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi çerçevesindeki gerekli yap-

tırımlar Kurum tarafından başlatılır.

ç) Bu fıkra kapsamında ilgili süreçlerin uygulandığı YEK-G sistem kullanıcısı hakkında

tüm piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla bilgi verilir.

(4) Ödemeler ve teminatlara ilişkin yükümlülüklerin belirtilen süreler içinde Piyasa İş-

letmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kullanılan bilgisayar, yazılım ya da tek-

nolojik altyapının beklenmedik bir şekilde arızalanması ve merkezi uzlaştırma kuruluşuyla

ilgili olan arızaların Piyasa İşletmecisine geçerli sebeplerle raporlanması halinde, Piyasa İşlet-

mecisi tarafından YEK-G sistem kullanıcısına temerrüt faizi uygulanmaz.

(5) YEK-G sistem kullanıcılarına uygulanacak asgari temerrüt matrahı ve asgari temer-

rüt faizi tutarı Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla duyurulur. Asgari temerrüt mat-

rahının altındaki tutarlara temerrüt cezası uygulanmaz.

(6) Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin

olarak DUY 132/E maddesinin beşinci fıkrası ile 132/İ maddesinin yedinci fıkrası kapsamında

ve organize toptan doğal gaz satış piyasasına ilişkin Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası

İşletim Usul ve Esaslarının 10.7.6. maddesi kapsamında haklarında işlem tesis edilen YEK-G

sistem kullanıcılarının YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasında faaliyette bulunması,

bu Yönetmelik ile Usul ve Esaslarında yer alan düzenlemeler uyarınca kısmen veya tamamen

engellenebilir.

(7) Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen veya yan hizmetler piyasası hariç olmak üzere

mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalara ilişkin fatura ödeme yükümlülük-

lerini ve bu Yönetmelik kapsamındaki teminat yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde te-

merrüt hali sona erer.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Piyasa İşletmecisi tarafından alınacak ücretler

MADDE 26 – (1) Piyasa İşletmecisi tarafından YEK-G sistemi ile organize YEK-G

piyasasının işletimine ilişkin YEK-G sistem kullanıcıları ve piyasa katılımcılarından alınacak

piyasa işletim ücretleri her yıl Kurul tarafından onaylanarak ilan edilir. İlgili ücretlerin belir-

lenmesine ve tahsiline ilişkin hükümler 22/12/2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde düzenlenir.
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Devir ve temlik

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan
devir, temlik ve taşınır rehinleri Piyasa İşletmecisine karşı hüküm ifade etmez. Bu Yönetmelik
kapsamındaki alacak ve haklar ise ancak Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen hususlara uy-
gun olarak ve Piyasa İşletmecisinden onay almak kaydıyla rehin ve temlik edilebilir.

Raporlama

MADDE 28 – (1) YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasının işletilmesine ilişkin
Kurul tarafından onaylanacak bilgiler Piyasa İşletmecisi tarafından Şeffaflık Platformunda ya-
yımlanır.

Usul ve Esaslar

MADDE 29 – (1) YEK-G sisteminin ve kayıt veri tabanının kurulması, işletilmesi ve
yönetilmesi ile organize YEK-G piyasasının işletimine ilişkin hususlar ile tüketicilere tedarik
edilen elektrik enerjisinin ifşa ve ispat yükümlülüğüne ilişkin hususlar, Kurul tarafından onay-
lanarak yürürlüğe giren YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletimi Usul ve Esas-
larında belirlenir.

Yeşil tarife kapsamında YEK-G belgesi itfa işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/8/2020 tarihinden organize YEK-G piyasasının faaliyete
geçeceği tarihe kadar yeşil tarifeden yararlanan tüketicilerin tüketimleri sebebiyle itfa edilecek
YEK-G belgeleri, ilgili dönemde portföyünde yer aldıkları görevli tedarik şirketleri tarafından
YEK-G sisteminin işletmeye girmesini müteakip toplu olarak en geç bir ay içerisinde itfa edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında itfa edilecek YEK-G belgeleri, Piyasa İşletmecisi tarafın-
dan bir defaya mahsus olmak üzere Elektrik Üretim Anonim Şirketi mülkiyetindeki yenilene-
bilir enerji kaynaklarına dayalı üretim santrallerinden ihraç edilir ve ilgili görevli tedarik şir-
ketinin hesabına ücretsiz olarak transfer edilir.

Yürürlük 

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ

VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir. 

“y) Yenilenebilir enerji kaynak belgesi (YEK belgesi): Yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilen elektrik enerjisinin ulusal piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak tü-
rünün belirlenmesi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye Kurum tarafından verilen belgeyi,” 
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“çç) Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik
edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının Elektrik Piyasasında Yenilenebilir
Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden
elektronik belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci bölümünün başlığı “YEK Belgesi, YEK-G Bel-
gesi ve Çeşitli Hükümler” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerji-
sinin ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi,”

“(2) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere verilen lisans belgesi, lisansı kapsamındaki ye-
nilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin, ulusal ve/veya uluslararası piya-
salarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan
yararlanmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi olarak lisans süresince geçerlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“YEK-G belgesi

MADDE 24/A – (1) Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretildiğinin takibi, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilerin yenilenebilir kay-
naklardan üretilen elektrik enerjisini belgelendirerek tedarik etmesine imkân sağlamak amacıyla
Kurumca yetkilendirilen lisans sahibi tüzel kişi tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti
Belgesi (YEK-G belgesi) ihraç edilir. YEK-G belgesine ilişkin hususlar Elektrik Piyasasında
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde düzenlenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2013 28782
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 29/4/2016 29698
2- 28/10/2016 29871
3- 23/2/2017 29988
4- 11/5/2017 30063
5- 21/4/2018 30398
6- 9/10/2018 30560
7- 23/8/2019 30867
8- 8/3/2020 31062
9- 28/7/2020 31199
10- 7/8/2020 31206
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DENETİMİ 

YÜRÜTÜLEN YAPILARA AİT TAZE BETONDAN NUMUNE ALINMASI, 
DENEYLERİNİN YAPILMASI, RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN

İZLENMESİ VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/12/2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4708 Sa-
yılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Be-
tondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve
Denetlenmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “şantiye mahal-
linde” ibaresinden sonra gelmek üzere “saklama alanı veya saklama kutularında” ibaresi ek-
lenmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Beton kırım cihazı, sıcaklık ve bağıl nem ölçüm sensörleri, sıcaklık ve bağıl nem öl-
çüm aktarım cihazı ile el terminalleri EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluşa ait olup bu cihazlar
laboratuvarın iş yoğunluğu ile orantılı olarak belirlenen adette olmak üzere laboratuvarların kul-
lanımı için ücretsiz olarak teslim edilerek kurulumu gerçekleştirilir. Beton mikser etiketleri beton
üreticisi tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluştan talep edilir. EBİS hizmetlerinin alındığı
kuruluş tarafından ilk beton mikser etiketleri beton etiket bedeli alınmaksızın beton üreticisine
gönderilir. Beton üreticisinin sahaya yolladığı her mikserde beton mikser etiketi bulunur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Beton mikseri etiketi ve karekodlu beton irsaliyesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Beton mikseri etiketine ve karekodlu beton irsaliyesine iliş-

kin hükümler, Bakanlıkça 30/11/2020 tarihinden itibaren uygulanır.”
MADDE 4 – Bu Tebliğin 3 üncü maddesi 24/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA 
DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/26) 

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kal-
kınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/12/2018 30629

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/3/2020 31078
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“MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi
15/3/2021’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi
ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile doksan günü
aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 15/3/2021 tarihinde fiziki ger-
çekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının baş-
vurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya doksan günü aşmamak üzere süre ve-
rilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/23)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.,

Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ve Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından
gerçekleştirilen, Şişecam Otomotiv A.Ş., Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş., Uğurlu Cam San. ve
Tic. A.Ş., Camyapı Cam Paz. İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş., Fercam Cam San. Ltd. Şti., Yıldız
Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Tamcam Otocam Sanayii A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya is-
tinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail Devleti menşeli 70.07 gümrük tarife pozisyonu altında
yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” ürününe yönelik yürürlükte bu-
lunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması
ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) İsrail: İsrail Devleti’ni,
f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2019 30850

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/9/2019 30900
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ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 70.07 GTP’i altında yer alan “temperlenmiş veya

lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 GTP’i
altında yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar
hariç; 84.71, 85.17, 85.28 GTP’leri altında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma
camları hariç)” ile 7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.31, 7007.21.80.00.21 ve 7007.21.80.00.31
GTİP’leri altında yer alan “kurşuna dayanıklı olanlar”, 7007.29.00.00.21 GTİP’i altında yer
alan “kurşuna dayanıklı düz emniyet camları” ve 7007.29.00.00.12 GTİP’i altında yer alan
“kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları” tanımlı ürünlerdir.

(2) Bahse konu GTP’ler ve GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı ma-
hiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında
yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Türkiye
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ve Dora Otomotiv Cam
San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli
üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili
bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49) kapsamında, 70.07
GTP’i altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş
kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 GTP’i altında yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte
yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 84.71, 85.17, 85.28 GTP’leri altında
yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)” ithalatının Çin Halk Cumhu-
riyeti menşeli olanlarına yönelik CIF bedelin % 59,6’sı ile %66,1’i arasında değişen oranlarda,
İsrail menşeli olanlarına yönelik ise %32,05’i ile %39,5’i arasında değişen oranlarda;
7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.31, 7007.21.80.00.21 ve 7007.21.80.00.31 GTİP’leri altında
yer alan “ kurşuna dayanıklı olanlar” ile 7007.29.00.00.21 GTİP’i altında yer alan “kurşuna
dayanıklı düz emniyet camları” ve 7007.29.00.00.12 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı
bombeli emniyet camları” ithalatının ÇHC ve İsrail menşeli olanlarına yönelik CIF bedelin
%10’u oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2020

tarihli ve 31025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) ile ÇHC ve İsrail menşeli mevcut önlemlerin yürürlükten
kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticisinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle
desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak
bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
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Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC ve İsrail menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci
maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-
sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki
üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci mad-
dede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle
kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üre-
tici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarının sunulması
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine gönderir.
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(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri

önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9247 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9248 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9249 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9255 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9256 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9257 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9281 

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

 
 9282 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9283 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9214 

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

 
 9215 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM YOĞUN BAKIM MONİTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı “2 Kalem 

Yoğun Bakım Monitörü” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini 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, 26.11.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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. 

 9236/1-1 
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1 ADET 3T MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 adet 3T Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi” Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE  EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-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, 24.11.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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. 

 9237/1-1 
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9 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ihtiyacı "9 

Kalem Tıbbi Malzeme” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek  

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini 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, 30.11.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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. 

 9238/1-1 
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13 KALEM MUTFAK EKİPMANLARI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ihtiyacı 13 

kalem Mutfak Ekipmanları malzemelerinin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve istenilen Özköseoğlu, Kumkaya veya Sarmaşık Grup markalarından birine 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, istenilen markalarına, 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, 23/11/2020 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  Özköseoğlu, Kumkaya veya Sarmaşık Grup markalarından birine 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. 

 9359/1-1 
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3 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "3 Kalem Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini 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, 01.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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. 

  9268/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSAT SAHALARI KİRAYA VERİLMEK 
ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Valiliğinden: 
1- İhale konusu: İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait Dikili ilçesi 

Kaynarca mevkiinde alan bazında İ.R. 2143 nolu jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası 
içerisinde yer alan T2 kuyusu (İ.R.2158) ve T3 kuyusu (İ.R.2159) 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında, yıllık kullanım muhammen bedeli 
333.661,19 TL + KDV üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 3 yıl süreyle kiraya 
verilmek üzere ihale edilecektir. 

RUHSAT 
NO 

PAFTA 
NO 

KAYNAK 
ADI 

KUYU 
AÇILMA 
TARİHİ 

KOORDİNAT 
(Y) 

KOORDİNAT 
(X) 

DERİNLİK 
(m) 

SICAKLIK 
(°C) 

DEBİ 
(lt/sn) 

MUHAMMEN 
BEDEL (TL) 

2158  J17c3 T2 2004 497844 4324379 370 131,4 46,7  333.661,19 2159  J17c3 T3 2004 497488 4324418 547 97 45 

* İ.R. 2143 nolu jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan T2 kuyusu 
(İ.R.2158) ve T3 kuyusunun (İ.R.2159) 3 yıllığına kiralanmasına ilişkin yıllık muhammen kira 
bedelidir. 

** ** T2 kuyusu üretim amaçlı kullanılacak olup, T3 kuyusu bu ihale kapsamında 
reenjeksiyon kuyusu olarak hizmete sunulacaktır.  

*** Muhammen bedelin belirlenmesine esas teşkil eden yukarıdaki veriler ruhsatların sicil 
kayıtlarında yer alan bilgilerdir. Kuyuya yönelik kullanım durumu, sıcaklık, debi değerlerinin 
güncel bilgilerinin sicil kayıt bilgilerinden farklı olmasında İdarenin herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 

2- İhale Tarihi ve Muhammen Bedeli: İhale 01.12.2020 Salı günü saat 11:00’ de 
gerçekleştirilecektir. Bir yıllık kira muhammen bedeli 333.661,19TL + KDV olup, Geçici 
Teminat Bedeli 10.009,84 TL’ dir. 

3- İhalenin Yapılacağı Adres: İhale Cumhuriyet Bulvarı No:38 Gümrük İşhanı K:3 
Konak/İzmir adresinde bulunan İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal 
Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. 

4- İhale Şartnamesi: İhale Şartnamesi Cumhuriyet Bulvarı No: 38 Gümrük İşhanı K: 3 
Konak/İzmir adresinde bulunan İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal 
Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.  

5- Şartname Bedeli: 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) şartname bedeli İzmir Valiliği 
Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank İzmir Şubesi TR25 0001 5001 5800 7305 
4307 20 hesap numarasına yatırılmalıdır. 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
Gerçek Kişiler; 
1 - Nüfus cüzdan sureti, 
2 - Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 
3 - Noterden onaylı imza beyannamesi, 
4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte), 
6 - Geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu veya kesin ve süresiz banka 

teminat mektubu, 
7 - İhale dokümanının alındığına dair 250,00 (İkiyüzelli) TL’lik banka makbuzu, 
8 - Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile ihaleye katılım gerçekleştirilecektir. 



14 Kasım 2020 – Sayı : 31304 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

b- Tüzel Kişiler; 
1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 
2 - Vergi Levhası (2020 yılı onaylı), 
3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 
4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne 
sunmaları gerekmektedir. 

6 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte), 
7 - İhale dokümanının alındığına dair 250,00 (İkiyüzelli) TL’lik banka makbuzu, 
8 - Geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu veya kesin ve süresiz banka 

teminat mektubu.  
İstekliler istenen belgeleri ihale günü ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne 
vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte 
komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.  

İlan olunur.  9262/1-1 
—— • —— 

KART TAMİR CİHAZI SETİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/619065 
1 - İdarenin: 
a) Adresi :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi :  satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - İhale konusu malın adı ve miktarı :  Kart Tamir Cihazı Seti Temini  
  (Marmaray’da kullanılmak üzere) 
2 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar Altındağ-ANKARA/ 
TÜRKİYE 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
16/12/2020 Çarşamba günü saat 14.20’ye kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9351/1-1 

—— • —— 
OPTİK EMİSYONLU SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/619001 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu işin adı ve miktarı : Optik Emisyonlu Spektrometre Cihazı(1 Adet) 
3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar Altındağ-ANKARA/ 
TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
15/12/2020 Salı günü saat 14.20’ye kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9352/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Samsun İli, İlkadım İlçesi, 17k-1a pafta, 3246 ada, 24 parsel üzerindeki 1110911 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Şakül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 
İnşaat Mühendisi Osman ÖZKAYA (Denetçi No: 22105, Oda Sicil No: 13690) tarafından, 
Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2020/883 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
08.10.2020 tarihli ve E.2020/883-K.2020/1502 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 04.12.2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman ÖZKAYA 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 09.11.2020 tarihli ve 
234233 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9252/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/8/1-1 



14 Kasım 2020 – Sayı : 31304 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 9365/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/15/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2020 – Sayı : 31304 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9365/21/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9366/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9367/1-1 
  



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2020 – Sayı : 31304 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9347/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 9348/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9349/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9350/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9331/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9332/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9333/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9334/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9335/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9336/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9337/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9338/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9339/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9340/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9341/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9342/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9343/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9344/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9345/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI 

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER 
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 
Görev Yeri: DHMI (Taşra)  
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: 
- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 7 adet.  
- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 200 adet.  
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.  
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 
30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak 
Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları 
yapılacaktır. 

Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar, 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,  
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021 tarihinde askerlikle 
ilişkisi bulunmamak.), 

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,  

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş 
ve üzeri puan almış olmak. 

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,  
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
b) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.) 

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, 
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 
elenirler.) 

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (30.11.2015 tarihinden 
sonraki belgeler geçerlidir.). 

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava 
Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)  
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Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar, 
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 15.08.2021 tarihi itibarıyla, 27 yaşından 

gün almamış olmak, (15.08.1995 ve sonrasında doğmuş olmak.) 
c) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.) 

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, 
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 
elenirler.) 

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (30.11.2015 tarihinden 
sonraki belgeler geçerlidir.). 

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği 
kesilmemek. 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
Stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarının seçme sınavı; 
-Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının 

herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar 
verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav, 

-Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. 
(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair 
Yönetmelik Madde:13) 

BAŞVURU ŞEKLİ:  
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 4 (dört) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli 
seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; bilgisayar destekli seçme sınavı veya 
yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek 
isteyen adayların 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden 
başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri 
gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.  

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER 
a) Nüfus cüzdanı, 
b) 4.5x6 ebadında Vesikalık fotoğraf 
c) Yüksek Öğrenim Diploması, 
d) KPSS Sonuç Belgesi, 
e) Yabancı Dil Belgesi, 
f) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü 

pozisyonuna başvuracaklar için) 
Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için 

çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde 
(www.dhmi.gov.tr) ayrıca yayımlanacaktır. 

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:  
Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav 11 Ocak 2021 tarihinde başlayacak 

olup, sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılacak adaylara ilişkin 
liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan 
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edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, 
yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan 
edilecektir.  

SINAV KONULARI: 
Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen 

konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında 
değişiklik yapılabilir.  

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu 
düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış 
EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.  

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, 
rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan 
oluşur.  

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; 
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti 
ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 
yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 
gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 
bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade 
yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar 
destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam 
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava 
çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan 
alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı 
kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam 
puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. 

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, bilgisayar destekli seçme 
sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 
tercihlerine göre yapılır. 

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS 
puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, 
Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle 
önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 

Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi 
durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş 
pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır. 

İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir 
mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.  

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:  
Başvurular 16.11.2020 tarihinde başlayacak ve 30.11.2020 günü mesai bitiminde sona 

erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 16.11.2020 - 30.11.2020 tarihleri arasında 
http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün 
belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul 
edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak 
ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER HAVA 
TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI 

Havalimanı 
Stajyer Hava 

Trafik 
Kontrolörü 

Asistan 
Hava 
Trafik 

Kontrolörü 
ADANA HAVALİMANI BAŞ.MD. 3  ADIYAMAN HAVALİMANI MD. 2  AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. 4 1 
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI BAŞ.MD.     Zonguldak Çaycuma Havalimanı  1 
BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI MD. 2  BİNGÖL HAVALİMANI MD. 1  ÇANAKKALE HAVALİMANI MD. 1  DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI MD. 4  ELAZIĞ HAVALİMANI MD. 4  ERZİNCAN HAVALİMANI MD. 2  ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD. 4  GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞ.MD. 3  GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. 1 1 
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI 
MD. 1 1 

HATAY HAVALİMANI MD. 2  HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞ.MD. 15  IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. 1 1 
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MD. 10  İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI BAŞ.MD. 50    İstanbul Havalimanı (Kule) 33  İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI BAŞ.MD.     Aydın Çıldır Havalimanı 3  KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MD. 4  KAPADOKYA HAVALİMANI MD. 4  KARS HARAKANİ HAVALİMANI MD. 4  KASTAMONU HAVALİMANI MD. 1  MARDİN HAVALİMANI MD. 2  MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI BAŞ.MD. 2  MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI BAŞ.MD. 1  MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. 2  ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MD. 1  SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MD. 2  SİİRT HAVALİMANI MD. 2 1 
SİNOP HAVALİMANI MD. 1  SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI MD. 2  ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. 4  ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD.  1 
TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MD. 8  TOKAT HAVALİMANI MD. 2  TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. 8  UŞAK HAVALİMANI MD. 2  VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. 2  
TOPLAM 200 7 

 9269/1-1 
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 14.11.2020 
SON BAŞVURU TARİHİ : 28.11.2020 
Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve 
bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye 
bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. 

Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümünde İngilizce derslerini vermek üzere ilana 
çıkılan Öğretim Görevlisi kadroları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya 
eşdeğeri bir sınavdan 90 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. 

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 
olması gerekmektedir. (Yabancı Diller Bölümü için, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce 
yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını 
tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.) 

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi 
gereklidir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe 
2) Özgeçmiş ve Yayın listesi 
3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf 
4) Doçent ve Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi 
5) Doçent ve Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha 

önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 
6) EK-1 formunun doldurulmuş hali 
7) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek 

Lisans ve Doktora belgesi), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya 
atanmış ise ve varsa atama yazısı) 

8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler ve Doktor Öğretim 
Üyeleri için 4 adet CD, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek). 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN 
GEREKLİ BELGELER 

1) Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılacak Türk Hava 
Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu, 

2) Onaylı nüfus cüzdan örneği 
3) Özgeçmiş, Onaylı lisans diploması, Onaylı yüksek lisans diploması veya devam ediyor 

ise öğrenci belgesi, Onaylı transkript 
4) Belirtilen deneyim şartını gösteren onaylı belgeler 
5) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge 
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NOTLAR 
1 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, 
posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate 
alınmayacaktır. 

2 - İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü 
Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA  
Tel: 444 84 58  Faks: (0312) 342 84 60 
 

Fakülte/MYO Bölüm Adet Unvan Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü  

(İngilizce) 

1 Prof. Dr. 

- Doçentliğini Fizikokimya dalında almak. 

-Tercihen Nanomalzemelerin sentezi/karakterizasyonu ve 

uygulama alanları çalışmaları olmak, bu alanlarda SCI/SCIE 

kapsamındaki dergilerde yayınları ve atıfları bulunmak. 

-Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Doktora derecesini Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında 

tamamlamış olmak. Doktora çalışmasını nanoakışkanlar ile 

ısı kazanımı konusunda yapmış olmak. Uçucu kül 

nanoakışkanlarının ısı değiştiricisi uygulamaları 

konusunda çalışması bulunmak. SCI-E makalesi olmak ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

1 Arş. Gör. 

Lisansını Makine Mühendisliği Yüksek Lisansını Mekatronik 

Mühendisliği alanında yapmış olmak.  

Tercihen Makine Mühendisliği alanında Doktora yapıyor 

olmak ve kontrol alanında çalışmaları olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü  

(İngilizce) 

1 Doçent 

Doktora derecesini Bilimsel Hesaplama alanında yapmış 

olmak,  Kısmi/adi türevli diferansiyel denklemlerin kısıtladığı 

eniyileme problemleri, kanser modelleri, model indirgeme 

teknikleri, süreksiz Galerkin yöntemi konularında çalışmaları 

olmak.  SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış 

olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi 

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü (İngilizce) 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

-Doktorasını Güç Sistemleri alanında yapmış olmak ve SCI/ 

SCIE kapsamındaki dergilerde yayınları ve atıfları 

bulunmak. 

- Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 
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İşletme 
Fakültesi 

Lojistik Yönetimi 
(İngilizce) 

1 Doç. Dr. 

-Doçentlik unvanını üretim ve operasyon yönetimi alanında 

almış olmak,  

-Yükseköğrenim kurumlarında Tedarik Zinciri Yönetimi, 

Üretim Yönetimi/Üretim Planlama ve Kontrol konularında 

İngilizce ders vermiş olmak 

Havacılık 
Yönetimi (İngilizce) 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

-Lisans ve Doktora derecelerini Havacılık İşletmeciliği, Sivil 

Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi 

alanlarından birinden almış olmak 

-Tercihen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alanı ile ilgili 

konularda sertifika sahibi olmak. 

Havacılık 
ve 

Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Uçak Mühendisliği 
(İngilizce) 

1 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

Doktorasını Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makina Mühendisliği 

alanında yapmış olmak.  

Doçentliğini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında alacak 

olmak. Web Of Science'ta endekslenmiş yayınları olmak. 

Uzay Mühendisliği 
(İngilizce) 

1 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

Doktorasını Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Uzay Mühendisliği alanında yapmış olmak.  

Doçentliğini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında alacak 

olmak. Web of Science'ta endekslenmiş yayınları olmak. 

Ankara 
Havacılık 
Meslek 

Yüksekokulu 

Uçak 
Teknolojisi 
Programı 

1 Öğr. Görevlisi 

-Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Havacılık 

ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak, 

-Tezli yüksek lisans yapmış olmak, 

-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teorik Bilgi Öğretmenliği 

Yetkisi’ne sahip olmak, 

-ATPL (A) Frozen (Ticari pilot lisansı, çok motorlu uçuş, ve 

alet yetkisi) pilot lisansına sahip olmak. 

Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri 

Programı 
1 Öğr. Görevlisi 

-Herhangi bir alandan lisans mezunu olmak, 

-Havacılık alanında, tercihen havayolu işletmelerinde en az 

10 yıl sektör tecrübesine sahip olmak, 

-Havacılık İşletmelerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Onaylı Yönetici Personel Belgesine (Form 4) sahip olarak 

çalışmış olmak. 

Rektörlük 
(Yabancı Diller Bölümü) 

5 Öğr. Görevlisi 

-Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,  İngilizce Mütercim-

Tercümanlık ve İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden mezun olmak 

ve en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya 

lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren 

programlardan mezun olmak. 

-Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak ve 

belgelemek (İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hariç) 

 9368/1-1 
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Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

13.11.2020 tarih ve 31303 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim 

Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilan metninde Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller 

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosu ALES puan türü ile Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 

Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu ilan nitelikleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Söz 

konusu ilanların başvuru süreci devam etmekte olup, 13.11.2020 tarihindeki ilan takvimi geçerlidir. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ANABİLİM 

DALI 
K. UNVANI ADEDİ DERECE ALES 

YDS/ 

Eşdeğeri 
AÇIKLAMA BAŞVURU YERİ 

GRAFİK 

ANASANAT 

DALI 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 7 

EA-70 

SÖZ-

70 

50 

Güzel Sanatlar 

Fakültelerinin Grafik 

Bölümü veya Grafik 

Sanatlar Bölümü veya 

Grafik Tasarımı Bölümü 

Lisans mezunu olmak ve 

Resim Ana sanat dalında 

Sanatta Yeterlik yapıyor 

olmak. 

GÜZEL 

SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

ANABİLİM 

DALI 
K. UNVANI ADEDİ DERECE ALES 

YDS/ 

Eşdeğeri 
AÇIKLAMA BAŞVURU YERİ 

YABANCI 

DİLLER 

ANABİLİM 

DALI 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
1 7 70 80 

Fakültelerin İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü veya 

Amerikan Dili ve Edebiyatı 

Bölümü veya İngilizce 

Öğretmenliği Bölümü veya 

İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 

veya İngilizce Mütercim 

Tercümanlık Bölümü 

mezunu olmak ve Tezli 

Yüksek lisans yapmış 

olmak. 

YABANCI 

DİLLER 

YÜKSEKOKULU 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen

Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması
Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2020/26)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 Tarihli ve 9686, 9687, 9690

ve 9698 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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