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KANUN

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7257                                   Kabul Tarihi: 25/11/2020

MADDE 1 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 41 – 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Ka-
nununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu
kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan
vergiden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. Hazine ve Maliye
Bakanlığı istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın dokuzuncu cüm-
lesinde yer alan “6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun ve”
ibaresi, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi
kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması” ibaresi ve beşinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmaması,”
ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve 6183
sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması hâlinde” ibaresi
“ile” şeklinde değiştirilmiştir.
“Ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde yatırılmayan
kısmın o yıl haziran ayının son gününe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunludur,
aksi halde ruhsat iptal edilir.”

MADDE 3 – 3213 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde ve ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi
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kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartıyla” ibareleri madde metninden
çıkarılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “altı ay” ibaresi “on iki ay” şeklinde,
aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye onikinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır
ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süresi sonunda iptal
edilerek ilgili saha ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır.”

“Bu madde ile 13 üncü madde kapsamında maden arama ve işletme ruhsatlarının
verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli
iadelerine ilişkin müracaatlarda 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş
borcun bulunmaması şartı aranır.”

MADDE 4 – 3213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına sekizinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu ruhsat sahalarında, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki ka-
pasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm
muafiyetler ve bu Kanunun 7 nci maddesine istinaden alınmış bütün izinler devredilen ruh-
satlarda da aynen korunur.”

MADDE 5 – 3213 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“mücavirdeki sahalara” ibaresi “işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye
kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (8), (10) ve (32) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“8) Üretim: Doğal gazın 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
kapsamında Türkiye’de yer altında bulunan yataklarından yer üstüne çıkarılmasını, temizlen-
mesini ve arıtılmasını, toplama hatlarıyla iletim hatlarına ve/veya dağıtım şebekesine kadar
taşınmasını,”

“10) İletim: Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru
hattı şebekesiyle gerçekleştirilen veya ihracat lisansı kapsamında yapılan sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) taşıma faaliyeti haricindeki LNG taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz
naklini,”

“32) İthalatçı şirket: Yurt dışından LNG, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya gaz for-
munda doğal gaz ithal edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,”

“43) Organize toptan doğal gaz satış piyasası (OTSP): Doğal gaz sisteminden yarar-
lanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı
piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Kurul tarafından be-
lirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, Kurul tarafından düzenlenen
piyasayı,

44) Son kaynak tedariki: Tüketicilere sözleşme süresi içerisinde doğal gazı tedarik et-
mekte olan şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi ve/veya organize toptan doğal gaz satış
piyasası çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi
nedenlerle doğal gaz tedarik edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde
gaz tedariki sağlanamayan tüketicilere Kurul tarafından belirlenen yöntem çerçevesinde
yetkilendirilen lisans sahiplerince gaz arzı sağlanmasını,”
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MADDE 7 – 4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin
dördüncü paragrafına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler, (f) bendine
aşağıdaki paragraf, (g) bendine sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf
ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.
“Üretilen doğal gazın iletim şebekesi vasıtasıyla iletilmesinin teknik ve ekonomik olarak
uygun olmadığına Kurulca karar verilmesi ve üretim yapan toptan satış şirketinin kendi üzerine
düşen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla, üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine
bağlantı yapılarak üretilen doğal gaz dağıtım şirketince öncelikle satın alınır. Kurul, gerekli
hallerde bu kapsamda satın alınacak doğal gaz bedelini belirler.”

“LNG ihracatı yapmak isteyen tüzel kişiler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt
içinde teslim faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla, LNG taşıma faaliyetinde bulunabilirler.”

“Dağıtım şirketleri boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerde LNG veya CNG ile besleme
yöntemiyle doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilirler. Dağıtım şirketleri LNG veya CNG
tesis yatırımlarını kendileri yapabilecekleri gibi bu faaliyetleri hizmet alımı yoluyla da
gerçekleştirebilir. Ancak, dağıtım şirketleri LNG ve CNG’nin doğrudan satışı faaliyetinde bu-
lunamaz. Acil durum veya mücbir hallerde mevcut iletim ve dağıtım şebekeleri LNG veya
CNG ile beslenebilir. LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahipleri, acil durum ve
mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamakla yükümlüdür. Bu konuda
usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

“8) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan
yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla
birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin
meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl
içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri
üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke
yatırımı yapılabilir.

9) Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme
bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde
bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama be-
deli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel
alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak
yapılır.”

MADDE 8 – 4646 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“4) Kurul, bir tüketiciye sözleşme süresi içerisinde doğal gazı tedarik etmekte olan
şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi ve/veya organize toptan doğal gaz satış piyasası
çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi neden-
lerle doğal gaz tedarik edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz
tedariki sağlanamayan tüketicilere gaz arzı sağlamak üzere bir veya birden fazla lisans sahibini
son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirebilir. Son kaynak tedarikçisi ve son kaynak tedarik
bedelinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

5) Piyasada rekabet ortamının oluşturulması amacıyla Kurul belirli bir lisans sahibinin
ya da lisans sahiplerinin Kurul tarafından belirlenen miktar veya orandaki doğal gazın organize
toptan doğal gaz satış piyasasını kullanmak suretiyle alım satımını yapmalarını teşvik edebilir
ve/veya zorunlu hale getirebilir. Bu konuya ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 9 – 4646 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Şirket kurulumu ve devir
EK MADDE 1 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi

teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları tarafından bu maddenin yürürlük tarihinden önce
yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerlerde söz konusu
şirketlerin ortaklarınca, işletme konuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve ortaklık payları aynı
kalmak suretiyle, bu madde ve özel hukuk hükümlerine tabi olmak ve ikinci fıkrada belirtilen
işlemleri gerçekleştirmek üzere, Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilir. Bu
şirketler, bu madde ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu maddeye
aykırı olmayan hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü de alınmak suretiyle
hazırlanacak esas sözleşmelerinin tescil ve ilanıyla faaliyete geçerler.

Kurulan şirketler faaliyete geçmelerini müteakip en geç altı ay içerisinde yurt dışındaki
şirketlerle yapacakları protokollerle, yurt dışındaki şirketlerin her türlü; haklarını, alacaklarını,
yükümlülüklerini, taşınırlarını ve taşınmazlarını, gemilerini ve taşıtlarını, ruhsatlarını ve
lisanslarını, fikri ve sınai haklarını, uluslararası kuruluşlar ve şirketler nezdindeki hisselerini
ve ortaklıklarını, sözleşmelerini ve kredi anlaşmalarını, araçlarını, gereçlerini ve malzemelerini,
yazılımlarını ve donanımlarını, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlarını ve diğer
dokümanlarını, taraf olduğu davaları ve icra takiplerini, bu maddenin yürürlük tarihinden önce-
ki borçlarını ve personelini devralabilirler. Söz konusu devir işlemlerinin tamamlanmasıyla be-
raber, yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’deki şubeleri talep üzerine tasfiyesiz terkin
olunur. Bu devirlere ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerden doğan
kazançlar ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar
damga vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır.
Bu devir işlemlerine ve protokollere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir. İlgili mevzuatta yurt dışındaki şirketlere yapılan
atıflar devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilgisine göre Türkiye’de kurulan şirketlere
yapılmış sayılır.

Kurulan şirketler, işletme konusu dâhilinde olmak kaydıyla 11/9/1981 tarihli ve 2522
sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi
olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında gereken faaliyetleri yürütmeye yetkilidir. Bu şirketler
hakkında; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, ceza ve ihalelerden yasaklanma
hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nununun kuruluşa ve tescile, ayni ve nakdi sermaye konulmasına, sermaye ve kanuni yedek
akçelerle ilgili olarak kendiliğinden sona ermeye ilişkin hükümleri, 8/6/1984 tarihli ve 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4/7/2001 tarihli ve 631
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair
ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaz. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri
uygulanır. Kurulan şirketlerde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam
edilir.

Kurulan şirketlerin ortaklık yapısını değiştirmeye, yurt içinde ve yurt dışında şirket
kurmasına veya bir şirkete yüzde elliden fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye
Cumhurbaşkanı yetkilidir.”
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MADDE 10 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış
doğal gaz (LNG) alımları,” ibaresi “yapılacak her türlü doğal gaz alımları,” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 11 – 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Boru Hatları ile Petrol
Taşıma Anonim Şirketinin ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları
şirketlerin” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “Türkiye karasuları ile uluslararası sular
dahilinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “üretim ve taşıma” ibaresi “üretim, taşıma,
depolama ve gazlaştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(4) ve (7) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (8) numaralı bendinde yer alan
“biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil),” ibaresi ile “enerjisi” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, (9) numaralı bendinde yer alan “kentsel atıkların” ibaresi “belediye atıklarının (çöp
gazı dâhil)” şeklinde, “tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden
ve bu ürünler” ibaresi “gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıkları, endüstriyel odun dışındaki
orman ürünleri” şeklinde değiştirilmiş, (10) numaralı bendinde yer alan “doğal su, buhar ve
gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları” ibaresi “su, buhar ve gazlar
ile kızgın kuru kayaların enerjisini taşıyan su, buhar ve gazları” şeklinde değiştirilmiş, (14)
numaralı bendine “süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, miktarlar” ibaresi eklenmiş, (16)
numaralı bendinde yer alan “fiyatların çarpılması suretiyle,” ibaresi “fiyatların çarpılması
suretiyle Türk lirası olarak veya” şeklinde değiştirilmiş, (6), (11), (13) ve (15) numaralı bentleri
yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunundaki” ibaresi “14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun-
daki” şeklinde değiştirilmiştir.

“4. EİGM: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,”
“7. EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,”
MADDE 13 – 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 18/5/2005 tarihinden 31/12/2020 tarihine

kadar işletmeye girmiş veya girecek olan YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı
sahipleri için, bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süre ile uygulanır.
31/12/2020 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için bu Kanuna
göre uygulanacak fiyat ve süreler Cetveldeki fiyatları geçmemek üzere Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenir.

Lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler için on yıllık sürenin bitiminden itibaren
lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının yüzde on beşinin
YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenmesi koşuluyla lisanslı üretim
faaliyetine geçilmesine ilişkin ve/veya lisanssız üretim faaliyeti kapsamında üretilen ihtiyaç
fazlası elektrik enerjisi için, elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatını geçmemek üzere
uygulanacak fiyat ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde hidroelektrik üretim tesisleri için yer alan fiyatlardan
nehir tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisleri
ile dalga, akıntı ve gel-git enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri faydalanabilir.

30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan elektrik üretim tesisleri için Türk
lirası olarak uygulanacak YEK Destekleme Mekanizmasına ve fiyatların güncellenmesine
ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. İşletmeye giren lisanslı elektrik
üretim tesislerinden YEK Destekleme Mekanizmasına bir sonraki takvim yılında tabi olmak
isteyenler YEK Belgesi almak ve EPDK tarafından belirlenecek tarihe kadar EPDK’ya
başvurmak zorundadır.
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YEK Destekleme Mekanizmasında öngörülen süreler; tesislerden işletmedekiler için
işletmeye girdiği tarihten, henüz işletmeye girmemiş olanlar için işletmeye girecekleri tarihten
itibaren başlar. YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olanlar, uygulamaya dâhil oldukları yıl
içerisinde uygulamanın dışına çıkamaz.

YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olanların listesi ile bunlara ait tesislerin işletmeye
giriş tarihlerine, yıllık elektrik enerjisi üretim kapasitelerine ve yıllık üretim programına ilişkin
bilgiler, kaynak türlerine göre EPDK tarafından yıl sonuna kadar yayımlanır.

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

EPİAŞ, her fatura dönemi için YEK toplam bedelini ilan eder ve her bir tedarikçinin
ödeme yükümlülüğü oranını belirler. Ödeme yükümlülüğü oranının belirlenmesi sırasında, bu
Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek YEK Destekleme
Mekanizmasına tabi olmaksızın serbest piyasada satışı yapılan elektrik enerjisi miktarı bu Ka-
nun kapsamındaki hesaplamalara dâhil edilmez. Tüketicilere elektrik enerjisi sağlayan her bir
tedarikçinin ödemekle yükümlü olduğu tutar belirlenerek ilgili tedarikçiye fatura edilir ve
yapılan tahsilat YEK Destekleme Mekanizmasına tabi tüzel kişilere payları oranında ödenir.
Bu fıkra kapsamındaki EPİAŞ dâhil uygulamalara ilişkin usul ve esaslar, EPDK tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerin lisanslarına derç
edilecek yıllık üretim miktarı, bu tesislerin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği
yıllık azami üretim miktarıdır.

Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten ve
bu madde hükmüne tabi olmak istemeyen tüzel kişiler, lisansları kapsamında serbest piyasada
satış yapabilirler.

YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim tesislerinin iletim ve/veya dağıtım sistem
güvenliği açısından uymaları gereken yükümlülükler ile bu üretim tesislerinden dengeleme
güç piyasası ve/veya yan hizmetler piyasası dâhilinde faaliyette bulunacakların belirlenmesi
ve bu piyasalarda faaliyette bulunacak tüzel kişilere ilişkin hak ve yükümlülükler EPDK
tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla
uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzen-
lenir.”

MADDE 14 – 5346 sayılı Kanunun 6/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Lisanssız elektrik üretim faaliyeti
MADDE 6/A – Kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji

kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve
tüzel kişiler; ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri
halinde I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile faydalanabilir. Bu kapsamda dağıtım sis-
temine verilen elektrik enerjisinin görevli tedarik şirketi tarafından satın alınması zorunludur.
İlgili şirketlerin bu madde gereğince satın aldıkları elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi
tarafından YEK Destekleme Mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul
edilir.”

MADDE 15 – 5346 sayılı Kanunun 6/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6/B – Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir

enerji kaynaklarına dayalı ve 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde
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kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde;
bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, I sayılı
Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle;
bu Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.

30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, YEK Belgeli üretim
tesisleri ile tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kurulacak lisanssız üretim
tesisleri için Türk lirası olarak uygulanacak yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi,
uygulanacak süre ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından be-
lirlenerek ilan edilir.

Yerli aksam kapsamının tanımı, standartları, sertifikasyonu ve denetimi ile ilgili usul
ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 16 – 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – 5346 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “EİE”
ibaresi “EİGM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – 5346 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“31/12/2015” ibaresi “31/12/2025” şeklinde, “yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında”
ibaresi ise “lisans tarihinden itibaren on yıl boyunca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – 5346 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan yarışmalar

kapsamında sıfır veya sıfırdan küçük teklif fiyatı ile kapasite tahsis edilen tüzel kişiler, yerli
katkı fiyatlarından faydalanamazlar.”

MADDE 20 – 5346 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – 12/5/2014 ile 30/4/2015 tarihleri arasında yapılan güneş ener-

jisine dayalı önlisans başvurularına ilişkin yarışmalar kapsamında kapasite tahsisi
gerçekleştirilen üretim tesisleri için yarışma sonucu teklif edilen katkı payı tutarı, 31/12/2020
tarihinden sonra işletmeye girilmesi durumunda da ilgili mevzuatı kapsamında ödenir.”

MADDE 21 – 5346 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – 15/2/2011 ile 13/9/2011 tarihleri arasında yapılan rüzgar ener-

jisine dayalı lisans başvurularına ilişkin yarışmalar kapsamında kapasite tahsisi gerçekleştirilen
üretim tesisleri için yarışma sonucu teklif edilen katkı payı, 31/12/2020 tarihinden sonra
işletmeye girilmesi durumunda da ilgili mevzuatı kapsamında uygulanır.”

MADDE 22 – 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 23 – 5346 sayılı Kanuna ekli II sayılı Cetvelin “Yerli Katkı İlavesi (ABD
Doları cent/kWh)” başlığında yer alan “İlavesi” ibaresi “Fiyatları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli
Sular Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“3) MAPEG: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
4) İdare: Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını, büyükşehir

belediyesi bulunmayan illerde ise il özel idarelerini,”
MADDE 25 – 5686 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm-

lesinde yer alan “MİGEM’e” ibaresi “MAPEG’e” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan
“MİGEM” ibaresi “MAPEG” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “MİGEM’e” ibaresi
“MAPEG’e” şeklinde, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “MİGEM’e” ibaresi
“MAPEG’e” şeklinde, 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan
“MİGEM’e” ibareleri “MAPEG’e” şeklinde, 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“MİGEM’e” ibaresi “MAPEG’e” şeklinde, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “MİGEM’e” ibaresi “MAPEG’e” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 5686 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İdare payı: Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi
ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının %1’i tutarında idare payı ödenir.
Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve diğer alanlarda kullanıldığı tesislerde
ise kullanılan yıllık toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak
kullanılan suyun bir metreküpü 1,5 Türk lirası tutarını geçmeyecek şekilde, hesaplama yöntemi
Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenen idare payı ödenir. Bu fıkrada belirlenen idare payı
üst limiti her yıl ocak ayında yayımlanan yıllık TÜFE değeri kadar artırılır. İdare payı, akışkanın
doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı
tesislerde her yıl haziran ayı sonuna kadar; kaplıca ve diğer alanlarda kullanıldığı tesislerde
ise yönetmelikte belirlenen dönemlerde idareye ödenir. Tahsil edilen tutarın beşte biri, idare
tarafından, kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye
veya köy tüzel kişiliğine on iş günü içinde ödenir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıkları idare payından kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri
Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarır. Gelir kaydedilen tutarlar karşılığını,
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine
ödenek eklemeye İçişleri Bakanı yetkilidir.”

MADDE 27 – 5686 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Ruhsat sahibi tarafından idare payı hesaplamasında kullanılan su miktarının belir-

lenmesinde usulsüzlük yapıldığının veya kaçak kullanımın tespit edilmesi halinde idare
tarafından 500.000 Türk lirasını geçmemek üzere ruhsat sahibine bir önceki yılda kullandığı
su miktarının karşılığının iki katı oranında idarî para cezası tahakkuk ettirilir. İdarî para cezası
miktarı 20.000 Türk lirasından aşağı olamaz. Aynı fiilin ruhsat dönemi içerisinde üçüncü kez
tekrarı halinde teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.”

MADDE 28 – 5686 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer
fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
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“(1) MTA, jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve
teminatından muaf olarak bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alarak yapar. MTA’nın arama
ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı tespit etmesi halinde, bu alan MTA tarafından 8/9/1983
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilir veya bedeli karşılığında veya
gelir paylaşımı esası ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına Bakan
onayı ile devredilebilir. İşlemlerine başlanan sahanın devir veya ihale süreci tamamlanıncaya
kadar ruhsata ilişkin süreler durur. Devir alan kuruma veya ihale üzerinde kalan istekliye bu
alanda idarece işletme ruhsatı verilir. Sahanın ihale edilerek devredilmesi ya da bedeli
karşılığında veya gelir paylaşımı esası ile devredilmesi durumunda oluşacak gelirden MTA’nın
yaptığı masraflar alındıktan sonra kalan miktar MTA ve idarece eşit paylaşılır. Bakan onayı ile
devredilen sahaların devralan kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağlı ortaklıkları dışında
ihalesiz olarak devri mümkün değildir.”

“(2) MTA tarafından kaynak varlığı tespit edilerek ihale edilen alanların satışlarına
ilişkin ihale bedelleri taksitlendirilmek sureti ile ödenebilir. Taksitlendirme, ilk taksiti peşin
olmak üzere yıllık ödeme şeklinde ve en fazla altı taksit olabilir. Taksit miktarı ihale ilanında
belirlenir. İhale bedelinin taksitle ödenmesi halinde taksit süresinin en az iki katı süreli ve
toplam taksit tutarı kadar teminat mektubu alınır.”

MADDE 29 – 5686 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden

2020 yılında tahsil edilmesi gereken idare payı, başvuru şartı aranmaksızın 20/12/2021 tarihine
kadar ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan
tahsil edilir, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez.”

MADDE 30 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“tt) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım sis-
temine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,”

MADDE 32 – 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için; halka açık şirketlerde yüzde beş,
diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu
doğuracak her türlü işlem”

MADDE 33 – 6446 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına (ç) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş,
beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tesislerinin sisteme” ibaresi “tesislerinin iletim
sistemine” şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesine “çerçevesinde” ibaresinden sonra gelmek
üzere “iletim sistem kullanım bedelinden mahsup edilmek suretiyle” ibaresi eklenmiş ve üçüncü
cümlesinde yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

“d) İletim sisteminin normal işletme koşulları içerisinde işletilmesi ile işletme güvenliği
ve bütünlüğü üzerinde risk oluşturan durumlara ilişkin olarak bağlantı ve sistem kullanım
anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapmak, ihlal durumu tespit
edilen tüzel kişilere sistem kullanım anlaşmasında düzenlenen cezai şartları ve diğer
yaptırımları uygulamak.”
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MADDE 34 – 6446 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin onikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) 4628 sayılı Kanunun mülga geçici 14 üncü maddesi kapsamında bağlantı görüşü

oluşturularak tesis edilmiş ve/veya edilecek enerji nakil hatları ile ilgili olarak, önlisans veya

lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kuruma başvuruda bulunularak, dağıtım sisteminden

bağlantı talep edilmesi halinde, bağlantı talebi meri mevzuat kapsamında değerlendirilir. Bu

kapsamda TEİAŞ ile yapılan bağlantı anlaşması sonlandırılmak suretiyle dağıtım şirketiyle

bağlantı anlaşması düzenlenir. TEİAŞ ile yapılan bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilmiş olan

enerji nakil hatları ile diğer şebeke unsurları, işletme ve bakım hizmetleri karşılığında, ilgisine

göre ilgili dağıtım şirketi veya TEİAŞ tarafından iz bedelle devralınır.”

MADDE 35 – 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kanunda kaynak türü bazında” ibaresi “Kanun

kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

“g) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir

enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi”

MADDE 36 – 6446 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) 11 inci maddenin onuncu fıkrası uyarınca Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından

işletilecek olan piyasalara ilişkin 6362 sayılı Kanun hükümleri saklı olmak üzere, dağıtım

şirketleri hariç elektrik piyasası faaliyetleri ile lisanssız faaliyet gösteren kişilerin bu Kanun

kapsamındaki inceleme ve denetimi Kurum tarafından; elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi

ise Bakanlık tarafından yapılır. Ancak Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, Ku-

rum da dahil olmak üzere bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte

yapabileceği gibi bu kurum ve kuruluşlara kısmen veya tamamen yetki devretmek suretiyle

yaptırmaya da yetkilidir. Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya

ilişkin olarak yapacağı talepler süresinde karşılanır. Yetki devri yapılması halinde kendisine

yetki devredilen veya birlikte yapılacak kurum veya kuruluşun denetim işlemleri için yapacağı

her türlü masraf Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Bakanlık tarafından düzen-

lenen veya karara bağlanan denetim raporları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre

gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanır.”

MADDE 37 – 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin

ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz; bağlantı yapılan tüketim tesisinin

iç tesisatının ve üretim tesisinin şalt sahasının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen

bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlıdır. Bağlantı hattının tüketici veya üreti-

ci tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı

dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden ve üreticilerden bağlantı bedeli alınmaz.”

MADDE 38 – 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Taşınmaz temini işlemleri

MADDE 19 – (1) Elektrik piyasasında üretim faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini

işlemleri ile ilgili olarak;
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a) Üretim faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin
önlisans veya lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler,
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Ku-
rum tarafından yürütülür. Taşınmaz temini talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun
görülmesi halinde Kurul tarafından karar alınır. Bu kapsamda alınan kararlar, kamu yararı
kararı yerine de geçer ve herhangi bir makamın onayına tabi değildir.

b) Kamulaştırma ve/veya devir yoluyla elde edilen taşınmazların mülkiyeti ve/veya
üzerindeki sınırlı ayni haklar üretim tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya
kuruluşu adına, bunların bulunmaması halinde ise Hazine adına tescil edilir. Hazine adına tescil
edilen veya niteliği gereği tapuda terkin edilen taşınmazlar üzerinde Hazine taşınmazlarının
idaresiyle sorumlu ve görevli olan kamu kurumu tarafından, lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı
olmak üzere, lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir
ve/veya kullanma izni verilir. Bu işlemlere konu edilemeyecek olanlar için ise bedel
alınmaksızın kiralama yapılır.

c) Kamulaştırma, devir, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama gibi işlemlere ilişkin
bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlemlere ilişkin diğer giderler, önlisans veya
lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından ödenir. Hazinenin özel mülkiyetindeki
taşınmazlar veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde tesis edilen irtifak
hakkı, kira ve kullanma izni sözleşmelerinde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans veya lisansın
geçerlilik süresi ile sınırlı olacağı hükmü yer alır.

ç) Önlisans sahibinin lisans alamaması ya da önlisans veya lisansın sona ermesi ya da
iptali hâlinde, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma
bedellerine ilişkin olarak, kamulaştırılan taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmek, ki-
ralamak ve/veya kullanma izni verilmek suretiyle başka bir önlisans veya lisans sahibinin
kullanımına bırakılması durumunda, kamulaştırma bedeli lehine irtifak hakkı tesis edilen, ki-
ralanan ve/veya kullanma izni verilen önlisans veya lisans sahibi tarafından kamulaştırma be-
delini ödemiş olan tüzel kişiye ödenir.

(2) Elektrik piyasasında dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemleri ile ilgili
olarak;

a) Dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin lisansa konu
faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler, 2942 sayılı Kanun ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre TEDAŞ tarafından yürütülür. Taşınmaz temini talepleri TEDAŞ
tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde TEDAŞ tarafından karar alınır. Bu kap-
samda alınan kararlar, kamu yararı kararı yerine de geçer ve herhangi bir makamın onayına
tabi değildir.

b) Temin edilen taşınmazların mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar TEDAŞ
adına tescil edilir. Bu taşınmaz ve hakların kullanımı, lisans süresi ve dağıtım faaliyeti ile sınırlı
olmak üzere, ilgili lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir.

c) Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım böl-
gelerinde özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olan dağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih
itibarıyla kamulaştırma kararları alınmamış veya kamulaştırma kararı alınmakla birlikte
kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırması TEDAŞ tarafından
yapılır, tapuda TEDAŞ adına tescil edilir, kamulaştırma bedelleri ile bu işlemlere ilişkin diğer
giderler TEDAŞ tarafından ödenir.
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ç) Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım böl-

gelerinde özelleştirme tarihi sonrasında yapılan yeni dağıtım tesisleriyle ilgili taşınmaz temini

işlemlerinin gerektirdiği bedeller ile bu işlemlere ilişkin diğer giderler, ilgili lisans sahibi tüzel

kişi tarafından ödenir ve tarifeler yoluyla geri alınır.

d) Süresinin bitmesi nedeniyle dağıtım lisansının sona ermesi halinde, tarifeler yoluyla

geri alınamayan taşınmaz teminine ilişkin bedeller, TEDAŞ tarafından ilgili özel hukuk tüzel

kişisine iade edilir.

(3) 2942 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca kamulaştırılan taşınmazın sahibi

veya mirasçıları tarafından geri alınması durumunda, taşınmaz sahibi veya mirasçıları

tarafından geri ödenecek bedel, kamulaştırma bedelini ödemiş olan tüzel kişiye ödenir.

(4) Kamu tüzel kişiliğini haiz olan ve elektrik piyasasında üretim, iletim veya dağıtım

faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi kamu tüzel kişilerinin önlisansa veya lisansa

konu faaliyetleri ile ilgili taşınmaz temini işlemleri, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre, bu tüzel kişiler tarafından yürütülür ve elde edilen taşınmazların mülkiyeti veya

üzerindeki sınırlı ayni haklar bu kamu tüzel kişileri adına tescil edilir. Bu fıkra kapsamında,

Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için önlisans

veya lisans sahibi kamu tüzel kişileri lehine, lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir,

kiralama yapılır veya kullanma izni verilir.

(5) Bu maddede belirtilen hususlara ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelik ile düzenlenir.”

MADDE 39 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3 – (1) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinin uygulamasından

kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda görülür.”

MADDE 40 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere görevlendirilen

personel hakkında, 3213 sayılı Kanunda belirlenen ve madencilik faaliyetlerinin incelenmesi

ve denetlenmesi için görevlendirilen personele uygulanan harcıraha ilişkin hükümler uygulanır.

a) Bu Kanun kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi, in-

celenmesi ve kontrolü için görevlendirilenler

b) Bakanlık personelinden, elektrik üretim tesislerinde kullanılan yerli aksamın imalat

ve tesis denetimi ile görevlendirilenler de dâhil olmak üzere, 5346 sayılı Kanun kapsamında

elektrik üretim tesislerine ilişkin denetim faaliyetleri ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji

Verimliliği Kanunu kapsamında yürütülen denetim faaliyetleri ve elektrik üretim tesislerinin

kabul işlemleri için görevlendirilenler

c) TEİAŞ’ta 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında görev yapan personelden, açık ve kapalı trafo merkezleri

ile enerji nakil hatlarının denetimi, tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetleri için görevlendirilenler

(2) Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.”

MADDE 41 – 6446 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
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“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın
alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat
farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin
hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması
içerisinde tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri yer alır.

(2) Fiyat eşitleme mekanizması 31/12/2025 tarihine kadar uygulanır. Fiyat eşitleme
mekanizmasının uygulandığı süre boyunca ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve
ulusal tarifede çapraz sübvansiyona yer verilir. Ulusal tarife, Kurumca hazırlanır ve Kurul
onayıyla yürürlüğe girer.

(3) İkinci fıkra kapsamındaki sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı
yetkilidir.

(4) Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulandığı dönemde tüm hesaplar ilgili mevzuata
göre ayrıştırılarak tutulur.”

MADDE 42 – 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer
alan “Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla işletmede olanlar dâhil 31/12/2020 tarihine kadar
işletmeye girecek olan 5346 sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
elektrik üretim tesisleri ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar
işletmeye girecek olan Bakanlık tarafından” ibaresi “Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren
31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan ve Bakanlık tarafından” şeklinde, “ilgili ku-
rum tarafından verilmiş izin tarihinden itibaren yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında”
ibaresi “lisans tarihinden itibaren on yıl boyunca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43 – 6446 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2015” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Taşınmaz teminine ilişkin devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 28 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Elektrik dağıtım tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik olarak Ku-

rul tarafından alınmış kararlara ilişkin işlemler TEDAŞ,
b) Elektrik üretim tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik olarak Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırma kararı alınmamış ve/veya 2942 sayılı Kanunun
30 uncu maddesine göre devir işlemleri başlatılmamış taşınmazlarla ilgili süreçler Kurum,

tarafından sonuçlandırılır.”
MADDE 45 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Lisans ve önlisanslara ilişkin sonlandırma ve tadil hakkı
GEÇİCİ MADDE 29 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun

kapsamında mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans
başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde
lisansları, önlisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatları
ilgisine göre kısmen veya tamamen iade edilir.”

MADDE 46 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 47 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/12/2020
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 3240

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 3241

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 3242

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 3243

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 3244

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 3245

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 3246

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 3247

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 3248

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2 Aralık 2020 – Sayı : 31322                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Karar Sayısı: 3249

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı
Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans başvurularının incelenmesi ve lisans kapsamında kalan hizmetler için öde-
necek ücret ile lisans bedeli, depo teminat miktarı ve asgari sigorta bedelinin belirlenmesi ama-
cıyla İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Baş-
kanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan beş asıl ve beş yedek üyeden
teşekkül eden Komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşturulmasına ilişkin Bakanlık Olurunda
Komisyona başkanlık yapacak üye de belirtilir.”

“(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine
getirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1, EK-2,
EK-3 ve EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2016 29810

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/2/2018 30340

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2017 30090

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/9/2018 30522
2- 12/9/2019 30886
3- 15/10/2020 31275
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN 

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma,

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönet-

meliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi

“Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak, aynı fıkranın (b) bendi ile aynı maddenin yedinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye,”

“(7) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

belirlenen üye başkanlığında toplanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Hazine ve

Maliye Bakanı birlikte yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI TAZMİNATI DESTEĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2020/30)

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağ-

lanması, zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradi-
kasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi ve bulaşık alanda karantina ted-
birleri alınan üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 16 ncı maddesi, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) BKTD: Bitki karantinası tazminat desteğini,
ç) BKTD İcmal-1: ÇKS/FKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici detayında

üretici ve BKTD’ye ilişkin bilgileri içeren Ek-3’te yer alan belgeyi,
d) BKTD İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre her

ilçe için köy/mahalle detayında BKTD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-4’te yer alan belgeyi,
e) BKTD İcmal-3: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre

her il için ilçe detayında BKTD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-5’te yer alan belgeyi,
f) Bulaşık alan: Zararlı organizmanın tespit edildiği ve sınırlarının belirlendiği alanı,
g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
h) ÇKS Belgesi: Düzenleme tarihi itibarıyla çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gös-

terir belgeyi,
ı) Enstitü Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitü müdürlü-

ğünü,
i) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Ruhsatlı fındık alanlarının kayıt altına alındığı veri ta-

banını,
j) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
k) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü, 
l) İl/ilçe tahkim komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonlarını,
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m) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını ön-

lemek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin kontrol altına alınmasını,

n) Karar: 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

o) Operatör: 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pa-

saportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin EK-1’inde yer

alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile yemeklik patates üretenleri, ithal edenleri, depo-

layanları ve bunların ticaretini yapan, gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını, 

ö) Sürvey: Zararlı organizmanın bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını

ve yoğunluğunu tespit etme işlemini,

p) Şarka virüsü: Taş çekirdekli meyve ağaçlarında zarara neden olan virüs hastalığını,

r) Taş çekirdekli bitkiler: Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi meyve

ağaçlarını, 

s) Turunçgil uzun antenli böceği: Anoplophora chinensis, konukçu bitkilerde, larvaları

gövdenin alt kısmında ve kök kısmında beslenip galeriler açarak zarar yapan böceği,

ş) Yerel kıymet takdir komisyonu: Bakanlık temsilcisi ziraat mühendisi başkanlığında

olmak üzere, mahallin mülkî idare amirinin belirlediği bir üye ve çiftçinin konuyla ilgili sivil

toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçeceği bir üyenin katılımı ile üç kişiden oluşan ko-

misyonu,

t) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya pato-

jenik ajanların tür, streyn (ırk) veya biyotiplerini, 

u) Ziraat Odası: Trabzon ili, Maçka Ziraat Odasını,

ifade eder.

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;

a) Üretim alanının ÇKS’de veya FKS’de kayıtlı olması,

b) Turunçgil uzun antenli böceği varlığı enstitü müdürlüğünce doğrulanmış ve il/ilçe

müdürlüğünce belirlenmiş olan bahçenin, karantina tedbiri nedeni ile 17/6/2014 tarihli ve 29033

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Tu-

runçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik hüküm-

lerince 1/1/2020 tarihinden sonra, bulaşık bitkilerin tamamının kökleri ile birlikte konukçusu

kalmayacak şekilde, il/ilçe müdürlüğü gözetiminde Ziraat Odası veya üreticilerin kendisi ta-

rafından sökülerek, imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması, 

c) Şarka virüsü varlığı enstitü müdürlüğünce doğrulanmış ve il/ilçe müdürlüğünce be-

lirlenmiş olan ağaçların karantina tedbiri nedeni ile Şarka Hastalığı ile Mücadele Hakkında Ta-

limat doğrultusunda bulaşık bitkilerin tamamının kökleri ile birlikte konukçusu kalmayacak

şekilde üreticiler tarafından sökülerek, 1/1/2020 tarihinden sonra il/ilçe müdürlüğü gözetiminde

imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması,

ç) Üreticinin Ek-1’de yer alan dilekçe ile birlikte şahsen veya yasal temsilcisi aracılı-

ğıyla il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapması, 

gerekir.
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Destekleme miktarı
MADDE 5 – (1) Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında fındıkta yasaklama sü-

resi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL/kg, taş
çekirdekli meyvelerde ise yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye
mahsus olmak üzere ve 3 TL/kg destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan (da), şarka virüsünde
ağaç (adet) üzerinden hesaplanarak yapılır.

Yerel kıymet takdir komisyonu ve tazminatın belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde geçen zararlı organizmalar sebebiyle imha edilen ürün-

lerin tazminata esas değerleri yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. 
(2) Yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, çiftçilere

bitki karantinası tazminatı desteği verilir.
a) Fındık için ödenecek miktar=Takdir komisyonunca belirlenen dekara verim X

15TL/Kg X 4 yıl. 
b) Şarka virüsü için ödenecek miktar= Takdir komisyonunca belirlenen ağaca verim X

3TL/Kg X 3 yıl. 
(3) Kurulan yerel kıymet takdir komisyonu rayiç bedelin tespitinde anlaşamadığı ve

karar alamadığı takdirde mahallin mülki amirinin onayı ile yeni bir komisyon kurulur ve karar
oy çokluğu ile alınır.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi 
MADDE 7 – (1) 1/1/2020 tarihinden itibaren üretim alanında turunçgil uzun antenli

böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticiler 26/2/2021 tarihine kadar başvuru dilekçesi ile
birlikte ÇKS/FKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen
belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü maddede yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe mü-
dürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan Bitki Karantinası Tazminatı Destekleme Ödemesi
Tespit Tutanağı hazırlanır. 

(3) İmha tutanakları müdürlükte muhafaza edilir. 
İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri
MADDE 8 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak

üreticilerin 7 nci maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri,
başvuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde İcmal-1’e işlenir. İl müdürlükleri tarafından alı-
nan askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş gün süre ile askıya
çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tu-
tanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve itiraz süresince herhangi
bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar de-
ğerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda itirazlar, il/ilçe tah-
kim komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra üç gün içerisinde sonuç-
landırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak
itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Normal
ödemeler tamamlandıktan sonra yapılması gereken ödemeler için il/ilçe tahkim komisyonla-
rınca karar alınması için Bakanlığa yazılacak yazıya söz konusu il/ilçe tahkim komisyonu kararı
da eklenmelidir.
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(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılmalıdır.

(4) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri en geç 12 Mart 2021 tarihi
mesai bitimine kadar il müdürlüğüne bildirir.

(5) İl müdürlüğü tarafından, ödemeye esas İcmal-3’ler sistem çıktısı onaylı olarak (dü-
zenleyen, kontrol eden, onaylayan şeklinde elektronik imza ile imzalanarak), ilçe müdürlükle-
rinden gelen İcmal-1 ve İcmal-2 ile birlikte en geç 19 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.  

(6) Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.
Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından aşağıda belirtilen

kişi ve kuruluşlar yararlanamaz:
a) Kamu kurum ve kuruluşları.
b) Bakanlığımızın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler.
c) 5996 sayılı Kanun, Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil

Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik ve Şarka Hastalığı
ile Mücadele Hakkında Talimat kapsamında; uyulması gereken kurallara uymayan ve/veya
alınması gereken tedbirleri almayan üreticiler.

ç) 2020 üretim yılında destekleme uygulamalarında ÇKS veya FKS’ye kayıtlı olmayan
üreticiler.

d) ÇKS/FKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye
müracaat edenler ile bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için iste-
nilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan üreticiler.

e) Fındıkta turunçgil uzun antenli böceği ve taş çekirdekli meyve ağaçlarında şarka vi-
rüsü ile bulaşık bitkileri imha etmeyen üreticiler.

f) Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
kapsamında üretim yapan operatörler.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine

ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belge-
lerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu il-
gilisine aittir. 

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler
ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir des-
tekleme programından yararlandırılmazlar. 

Yetki ve denetim
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında öngörülemeyen durumlar ve oluşabilecek

sorunların çözümünde Genel Müdürlük yetkilidir.
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(2) Genel Müdürlük, bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerle ilgili duyuru ya-
pabilir, başvuru formları veya uygulama evraklarına ilişkin örnekler oluşturabilir, bu duyuru
ve örnekler, ilgili sistemler üzerinden veya Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. Destekle-
meye ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yayımlanan bu formların kullanılması esastır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destekleme uygulamalarında illerde oluşacak problemlerin
çözümünde bu Tebliğ hükümlerine aykırı olmamak şartıyla il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaç-
la gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, yetiştirici/üretici örgütleri, ilgili oda ve bir-
likler ile iş birliği yapabilir.

(4) Bu Tebliğde yer almayıp yerinde tespit ve çözüm gerektiren konularla ilgili il/ilçe
tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur. 

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme
MADDE 12 – (1) Bitki karantinası destek ödemesi için gerekli finansman, bütçenin

muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. 
(2) Destekleme ödemesi, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Ban-

kası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Ban-
kaya aktarılmasından sonra yapılır.

(3) Bitki karantina tazminatı kapsamında yapılan ödemelerden, fındık karantina tazmi-
natı destekleme ödemesinin, eradikasyon çalışması yapması koşulu ile eradikasyon masrafla-
rının karşılanması amacıyla %18’lik kısmı kesilerek Trabzon ili, Maçka Ziraat Odasına ödenir;
geri kalan miktar üreticiye aktarılır. 

(4) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlü-
ğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca öde-
nir.

Diğer hükümler
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; 2020 üretim yılına

esas ÇKS/FKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini
yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden
veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi
birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine tereke adına
açılacak ortak hesaba destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde
hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) Başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde üretim yapan çiftçi,
ÇKS/FKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe mü-
dürlüğü, üretimin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye
esas icmali hazırlar. Müracaatın yapıldığı il müdürlüğü onaylı icmali Genel Müdürlüğe gön-
derir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 15/11/2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki

Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/52) yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/37)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; denizlerimizdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve ba-

lıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının (Lagocephalus sceleratus) ekosistemdeki

yoğunluğunu ve stoğa katılım oranını azaltarak balon balığının avlanmasını teşvik etmek ama-

cıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve

sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine

sahip olan ve istilacı balon balığı türünün (Lagocephalus sceleratus) Akdeniz ve Ege Denizine

kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve

esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/11/2020 tarihli ve

3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Des-

teklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren Su Ürünleri Bilgi Siste-

minde (SUBİS) kayıtlı balıkçı gemilerini, 

c) Balon balığı: Lagocephalus sceleratus türünü,

ç) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

d) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

e) Karar: 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı, 

f) Kuyruk: Lagocephalus sceleratus türü balon balığının kuyruğunu,

g) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ğ) Teslim zamanı: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamında

destekleme ödemesi yapılacak balon balığı kuyruklarının teslim edileceği haftanın günlerini

ve saat aralığını,

h) Teslim noktası: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamında

destekleme ödemesi yapılacak balon balığı kuyruklarının teslim edileceği yerleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Müracaat, Balon Balığının Avlanması, İl/İlçe 

Müdürlüklerince Yürütülecek İş ve İşlemler

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere

yönelik usul ve esaslar aşağıdaki şekildedir:
a) Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Ek-1’de yer alan Lago-

cephalus sceleratustur. Diğer balon balığı türleri için avcılık yasak olup bu türlere ait olan kuy-
rukların getirilmesi durumunda destekleme ödemesi yapılmaz.

b) Ek-2’de yer alan balon balığı kuyruğunun 1.000.000 adet’e kadar (1.000.000 adet
dâhil) her bir adedi başına beş Türk Lirası destekleme ödemesi yapılır. 

c) Kuyruk alımı, 31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar yapılır ancak daha öncesinde
1.000.000 (1.000.000 adet dâhil) adet’e ulaştığında, Genel Müdürlük tarafından SUBİS üze-
rinden alım durdurulur ve aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan
edilir.

ç) SUBİS üzerinden kuyruk veri girişi durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile
sisteme giriş kaydı yapılamayan kuyruklar için destekleme ödemesi yapılmaz. 

d) Balon balığı kuyruk alımları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş iş günü sonra
başlar.

e) Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamaz, çıkartıldığının tespiti halinde bu
durum hakkında tutanak tutulur ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmaz. Ba-
lon balığının bütün olarak karaya çıkartılmasının tekrarı halinde, ikinci kez bütün olarak karaya
çıkartıldığı tarihten önce teslim edilen kuyruk miktarı kadar destekleme ödemesinden fayda-
landırılır ancak destek dönemi boyunca yeni kuyruk teslimi yapılamaz.

Müracaat 
MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen balıkçılar, Ek-3’te yer alan balon

balığı desteklemesi taahhütnamesi ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yaparlar.
(2) Ruhsat tezkerelerinde av aracı çevirme ve sürütme olan balıkçı gemisi sahip/dona-

tanları, balon balığı avcılığı yapmak istemeleri durumunda 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlen-
mesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’in ilgili maddelerinde belirtilen şartları haiz olmak
koşulu ile il/ilçe müdürlüklerinde av aracı değişikliğini yapmak zorundadırlar.

Balon balığının avlanması
MADDE 7 – (1) Çevirme ve sürütme av araçları ile donanımlarının balon balığı avcılığı

izni alan balıkçı gemilerinin üzerinde bulundurulması yasaktır.
(2) Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuy-

ruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılır. 
(3) Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldi-

ven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunludur. 
(4) Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde

sertçe vurularak öldürülür. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kulla-
nılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınır. 

(5) Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılır, sadece
kuyruğu bu Tebliğde belirtilen noktalardan karaya çıkartılır. 

(6) Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda,
liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamaz.
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(7) Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye
kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle
temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli ön-
lemleri almakla yükümlüdür.

(8) Balıkçılar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, il müdürlüklerince belirlenen
ve ilan edilen teslim noktalarına Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk teslim-tesellüm tutanağı
ile teslim eder. Bakanlık il/ilçe müdürlüğü veya balıkçılık idari binalarına yapılacak teslimlerde
bir nüshası balıkçıda, bir nüshası Bakanlık biriminde kalmak üzere iki nüsha tutanak düzenlenir. 

(9) Avlanan balon balığı kuyruğu bu Tebliğde belirtilen yerler dışında başka yerlere tes-
lim edilemez, gıda/yem ve gıda/yem türevi olarak kullanılamaz, ticari olarak alım-satımı ya-
pılamaz.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler
MADDE 8 – (1) İl müdürlükleri bu Tebliğin yayımlanmasını müteakip beş iş günü içe-

risinde:
a) Desteklemeye esas balon balığı kuyruğu teslimi yapılacak noktaları belirler ve ilan

eder. Teslim noktaları il/ilçe müdürlükleri ve balıkçılık idari binalarıdır. Belirtilen noktalar dı-
şındaki herhangi bir yer teslim noktası olarak belirlenemez.

b) Balon balığı kuyruklarının teslim alımı günlerini ve saat aralığını belirler. Belirlenen
teslim zamanını balıkçılara Genel Müdürlüğün internet sitesinden duyurur.

c) Belirlenen teslim noktalarına balon balığı kuyrukları bertarafına kadar muhafaza edi-
lebilecek şekilde, sadece bu balık kuyruklarının konacağı yeterli miktarda dondurucu/soğutucu
dolabı temin eder.

ç) Balon balığı kuyruklarının bertarafı için, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4’ünde yer alan atık listesinde “02 01
02” kodlu hayvan dokusu atıkları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin/lisans
almış kurum/kuruluş/tesis ile atık alım anlaşması yapılarak bertarafı sağlanır.

d) İl/ilçe müdürlükleri, balon balığı desteklemesinden faydalanmak isteyen balıkçıların
Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile başvurularını alır ve bu belgeleri
muhafaza eder.

e) İl/ilçe müdürlüğü tarafından belirlenen teslim zamanlarında, balon balığı kuyrukla-
rının tespiti ve sayımı yapılarak, Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk teslim-tesellüm tutanağı
ile tutanağa saat bilgisi yazılıp, sıra numarası verilerek balıkçıdan teslim alınır. 

f) Tutanak, birisi su ürünleri balıkçılık teknolojisi mühendisi veya biyolog olmak üzere
en az iki teknik personel ile teslim eden balıkçı gemisi sahibi veya donatanı imzasıyla, bir nüs-
hası balıkçıda bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

g) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, balıkçılardan teslim alınan balon balığı kuyruklarının
Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk teslim-tesellüm tutanağındaki bilgiler doğrultusunda 24
saat içerisinde SUBİS’e veri girişleri yapılır.

ğ) Balon balığı SUBİS kuyruk veri girişlerinde; Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk
teslim-tesellüm tutanağındaki tarih, saat ve sıra numarası dikkate alınarak tutanaklardaki ön-
celik sırasına göre SUBİS’e veri kaydı yapılır. 

h) Balon balığı alımının SUBİS üzerinden durdurulmasını müteakip yine SUBİS üze-
rinden sisteme girilen bilgiler esas alınarak Ek-5’te yer alan balon balığı avcılığı desteklemesi
balıkçı detayındaki icmal-1’ler oluşturulur. İcmal-1’ler kuyruk alımının SUBİS üzerinden dur-
durulmasından bir iş günü sonra, il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda beş gün süreyle askıya çı-
kartılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki teknik personel tarafından tutanağa geçiri-
lir.
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ı) İcmal-1’lere yönelik itirazlar, askı süresi içerisinde başvurunun gerçekleştirildiği il/il-
çe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü ta-
rafından karara bağlanır. Askı süresi bitiminden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. Askı
süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

i) İlçe müdürlüklerince düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini takip eden iş günü
içerisinde onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. 

j) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’teki kayıtlar üzerinden kontrol edilir
ve Ek-6’da yer alan balon balığı desteklemesi ilçe detayındaki icmal-2’ler düzenlenip onayla-
narak iki iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 9 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, Kararda belirtilen esaslar çerçe-

vesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını
müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara öde-
nir. 

(2) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sa-
hibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Kararda ve bu Tebliğde belir-

tilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.
(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara iliş-

kin her türlü denetimi yapar. 
(3) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-

lidir.  Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum/kuruluşları, ilgili sivil
toplum kuruluşları, su ürünleri kooperatifleri ve birliklerinin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu

düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari
hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan
hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödeme-
lerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kulla-
nanlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulur.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-
tendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/9)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3907.69.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozis-

yonunda yer alan eşyanın ithalatında 12/11/2020 tarihli ve 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına
İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden mua-
fiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlen-
mesidir.

Tarife kontenjanı
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir

dönemde, anılan eşyanın Ek-1’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için
toplam 10.926 tondur.

(2) Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife
kontenjanı 3.642 tonu geçemez.

Tarife kontenjanının dağıtımı
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına

göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır.
(2) Tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mü-

kellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilir.
(3) Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 20

tonu aşamaz.
(4) Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini ta-

kip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz. 
(5) Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlı-

ğının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilir. 
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 13/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10008 
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Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9979 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9963 

—— • —— 

Keles Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9980 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10043 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10014 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10015 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10016 



2 Aralık 2020 – Sayı : 31322 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10035 

—— • —— 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10040 

—— • —— 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10042 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 ADET ARAÇ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihtiyacı 5 adet beyaz renk Renault Megane Sedan 

Touch 1.5 Blue DCI 115 (navigasyonlu) Manuel Vites aracın şoför ve akaryakıt hariç 36 ay süreli 
ve yıllık 40.000 km sınırlı olarak kuruluşça hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz 
tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
kiralanacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

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 ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 09.12.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8-İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 
istekliye vermekte serbesttir. 

 10020/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
2 - İhale 16.12.2020 Çarşamba günü saat 15:10'da Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 
3 - İhaleye gireceklerin en geç 16.12.2020 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici 

teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine 
geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı 
İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

4 - Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli üzerinden %10 peşin 
ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen 
bedelin altına düşemez. 

5 - Gayrimenkulün bedeli; 
a) Gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil 

edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlar 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 4/p maddesi gereği KDV’den muaftır. 

6 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A. Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler 

geçerlidir.) 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 
belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 
a) Teklif mektubu. 
7 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 
8 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.  

S.N Mahalle Ada Parsel m2 Niteliği 
Muhammen Bedel 

TL 

Geçici Teminat 

Bedeli TL 

1 
Mezbaha 

(Fetih) 
31274 3 8.208,11 Arsa 7.387.000,00 221.610,00 

 9971/1-1 
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1 ADET RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet 

Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü 

maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20. Maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2020/646188 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Avşar Kampüsü- Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (344) 300 1064-65  

c) Elektronik posta adresi  : arsproje@ksu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

 internet adresi (varsa) : http://bap.ksu.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Tıbbi Cihaz, 1 (Bir) Adet Renkli Doppler 

Ultrasonografi Cihazı 

b) Teslim yeri/yerleri  : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri A.B.D. 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) 

takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Avşar Kampüsü, 12 Şubat/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri  : Tarih: 10 /12 /2020 Saat : 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den 

görülebilir.  
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten 

görülebilir. 

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan 

görülebilir. 

5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif 

edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.    

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman 

bedeli olarak 100,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale 

dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 

0056 42 no.lu hesabına yatıracaktır. 

7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Başvurular 10/12/2020 günü saat 09:00’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim 

edilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür.  

14 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esaslara göre yapılacaktır.  9940/1-1 
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EŞİKALTI (SUBTRESHOLD) LAZER CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Eşikaltı (Subtreshold) Lazer Cihazı 1 Adet, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20.Maddesi 
(f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası :  2020/646713 
1-İdarenin  
a) Adresi :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 
44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.422.341 12 36–0.422.377 32 83 /Faks: 0.422.341 12 37 
c) Elektronik posta adresi  :  - 
  
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) 

:  - 

2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Eşikaltı 

(Subtreshold) Lazer Cihazı 1 Adet,  
b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje 

Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek 
çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim 
edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 30 Takvim 
günü içinde. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15.Km 

İdari Bina Kat:6 Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Kampüs-
Malatya 

b) Tarihi ve saati : 15.12.2020 Salı günü saat:10.00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2. Cihazın lazer kavitesi 5 yıl boyunca üretici firma garantisi altında olmalıdır. Bu 

durum üretici firmadan alınan apostilli bir garanti belgesiyle belgelenmelidir. 
4.3.3. Teklif veren firmalar ürün katalogları ve teknik şartnameye uyduklarına dair cevap 

yazılarını teklif dosyalarında sunmalıdır. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9967/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
85278/1 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 18.08.2020 tarih ve 

658/1276 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.11.2020 
tarih ve 1847/2424 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 8527/1’nolu parselasyon planı 02.12.2020 tarihi 
itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85278/1 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Yapracık Mahallesi 48337 ada 1, 48341 ada 2, 3, 48342 ada 4, 48343 ada 9, 48345 ada 3, 

48347 ada 1, 2, 49293 ada 1, 2, 3, 4, 49294 ada 1 sayılı parseller. 
İlanen duyurulur. 9991/1-1 

—— • —— 
Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Mühendislik Fakültesinin Doktor 
Öğretim Üyesi kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doktora belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,  
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik ve 
Elektronik 

Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 
benzeri bir alanda doktora yapmış 
olmak. Biyomedikal sinyal işleme, 
uygulamalı makine öğrenmesi, giyilebilir 
cihaz tasarımı konularında uzmanlaşmış 
olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası 
seçkin uluslararası dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

18.12.2020 

 9921/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9999/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10000/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10017/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10018/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10019/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" ile 03.10.2019 tarihli "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre 
öğretim görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi 02.12.2020 

Son Başvuru Tarihi 16.12.2020 

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 23.12.2020 

Giriş Sınavı Tarihi 30.12.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi 06.01.2021 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr 

GENEL ŞARTLAR 
1)-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

2)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

3)- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
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Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7): 
1)- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

2)- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

MUAFİYET 
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı 
aranmaz. 

2) Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 
Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip 

alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile 
göndereceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1) 2 Adet müracaat formu, 
2) Özgeçmiş, 
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans 

ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri) 
5) Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili) 
6) 2 Adet fotoğraf, 
7) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.) 
8) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 
9) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş 

muadili) 
10) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve 

görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da 
çalışanlar için hizmet belgesi) 

11) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
12) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar 
13) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya 
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AÇIKLAMA 

1) Ales Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 

Tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır. 

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden 

fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 

4) Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen 

başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar 

ilgili birime ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5) Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, 

ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

7) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

8) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

9) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

Başvuru Yeri ve Adresi 

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. 

Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No: 515 A 41001 

İZMİT//KOCAELİ adresine yapacaklardır. 

 

SIRA NO 

(İLAN 

NO) 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/PROG 
UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 

1 
İzmit 

M.Y.O. 

Mülkiyet 

Koruma ve 

Güvenlik 

Sivil Sav. ve 

İtfaiyecilik 
Öğr. Gör. 5 1 

Kimya bölümü lisans mezunu olmak yangın güvenliği 

sertifikası ve en az C sınıfı iş güvenliği sertifikası 

olmak. 

2 Rektörlük Türk Dili Türk Dili Öğr. Gör. 5 1 

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans, Eğitim Yönetim ve 

Denetimi tezli yüksek lisans mezunu olup yabancılara 

Türkçe eğitimi sertifikası olmak. DİLMER de 

görevlendirilmek üzere. 

3 
Yabancı 

Diller Y.O. 

Yabancı Diller 

Bölümü 
 Öğr. Gör. 5 1 

İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olup, İngiliz dili 

eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Kamu 

Kurumlarında alanında en az 5 yıl ders vermiş olmak. 

 9944/1/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" ile 03.10.2019 tarihli "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre 
araştırma görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi 02.12.2020 

Son Başvuru Tarihi 16.12.2020 

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 06.01.2021 

Giriş Sınavı Tarihi 13.01.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi 27.01.2021 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr 

GENEL ŞARTLAR( İlgili Yönetmelik 6. Maddesi) 
1)-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

2)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7): 
1)-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 
Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak 

aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru tarihine saat 23:59 ‘a 
kadar yapabileceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1)- 1 Adet başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine 

yüklenecektir. (Gerekli bilgiler girildikten sonra başvuru sistemi tarafından oluşturulacaktır.) 
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2)- Özgeçmiş, 
3)- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
4)- Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans 

ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri) 
5)- Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili) 
6)- Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi fotokopisi (ilanda belirtilen özel şarta 

göre) 
7)- 1 Adet fotoğraf, 
8)- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e- Devlet üzerinden alınan belge) 
9)- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.) 
10)- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 
11)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş 

muadili.) 
AÇIKLAMA 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d 

maddesi uyarınca yapılacaktır. 
- 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca “Araştırma görevlileri, yükseköğretim 

kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca 
verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. (Ek cümle:15/4/2020-7243/4 md.) 
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 
itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı 
başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün 
olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile 
atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.(Ek cümle: 21/4/2005 – 
5335/10 md.) Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.” 

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden 
fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

- Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 
- Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Rektörlüğümüze ya da birimlere gönderilen 

müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır. 
- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir 

tebligat yapılmayacaktır. 
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış 

olması gerekmektedir. 
NOT: 
Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için basvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail 

atabilirsiniz. 
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SIRA 

NO(İLAN 

NO) 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/ASD 
UNVANI DER. ADET ÖZEL ŞART 

1 
Denizcilik 

Fakültesi 

Denizcilik 
İşletmeleri 

Yönetimi 

Denizcilik 
İşletmeleri 

Yönetimi 

Arş.Gör. 5 1 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Deniz Ulaştırma 
İşletme Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olup 

bu alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

2 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Eski Türk 

Edebiyatı 
Arş.Gör. 5 1 

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, Türk 
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Eski Türk Edebiyatı 

alanında veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında 

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

3 

Havacılık ve 

Uzay 

Bilimleri 
Fakültesi 

Uçak Elektrik- 

Elektronik 

Uçak Elektrik- 

Elektronik 
Arş.Gör. 5 1 

Uçak/Havacılık Elektrik-Elektronik Bakımı ile ilgili lisans 

programlarından mezun olup Havacılık Bilimi ve 

Teknolojileri Anabilim Dalı veya havacılıkla ilgili diğer 
alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

4 

Havacılık ve 

Uzay 

Bilimleri 

Fakültesi 

Havacılık 
Yönetimi 

Havacılık 
Yönetimi 

Arş.Gör. 5 1 

Üniversitelerin Havacılık Yönetimi programlarında tezli 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

5 

Havacılık ve 

Uzay 

Bilimleri 
Fakültesi 

Uçak Gövde-

Motor 
Bakım 

Uçak Gövde-

Motor 
Bakım 

Arş.Gör. 5 1 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Sivil Havacılık 
Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümünden 

veya Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine 

Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olup Havacılık 

Bilimi ve Teknolojileri ABD, Uçak Gövde Motor Bakım 
ABD, Havacılık ve Uzay Mühendisliği ABD, Uçak ve 

Uzay Mühendisliği ABD, Makine Mühendisliği ABD, 

Mekatronik Mühendisliği ABD, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği ABD, Otomotiv Mühendisliği ABD, 

Makine Eğitimi ABD programlarından birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

6 
Hukuk 

Fakültesi 
Özel Hukuk Medeni Hukuk Arş.Gör. 5 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında 
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

7 
Hukuk 

Fakültesi 
Kamu Hukuku Mali Hukuk Arş.Gör. 5 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında 

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

8 

İktisadi ve 
İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat İktisat Politikası Arş.Gör. 5 1 

İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat alanında 
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

9 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve 

Kamu 

Yönetimi 

Kentleşme ve 

Çevre 

Sorunları 

Arş.Gör. 5 1 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi 

lisans mezunu olup, Kentleşme ve Çevre 

Sorunları/Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 2 Aralık 2020 – Sayı : 31322 

 

10 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Çalışma Ek. 

ve End. 

İlişkiler 

Sosyal Politika Arş.Gör. 5 1 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans 

mezunu olup, Çalışma Ekonomisi veya Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. 

11 
İlahiyat 

Fakültesi 

İslam Tarihi 

ve 

Sanatları 

Siyer-i Nebi ve 

İslam 

Tarihi 

Arş.Gör. 5 1 

İlahiyat/İslami İlimler lisans mezunu olmak ve İslam 

Tarihi Alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

12 
İlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri Arş.Gör. 5 1 

İlahiyat/İslami İlimler lisans mezunu olmak ve Din 

Felsefesi alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

13 
İletişim 

Fakültesi 
Gazetecilik 

Genel 

Gazetecilik 
Arş.Gör. 5 1 

İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümü ve dengi 

lisans programı mezunu olup, Genel Gazetecilik veya 

İletişim Bilimleri programlarından birinde tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. 

14 
İletişim 

Fakültesi 
Reklamcılık Reklamcılık Arş.Gör. 5 1 

Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olup, İletişim 

Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

15 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık Yapı Bilgisi Arş.Gör. 5 1 

Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında tezli 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

16 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 
Bina Bilgisi Arş.Gör. 5 1 

Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında tezli 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

17 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik 

Mühendisliği 

Elektrik 

Makinaları 
Arş.Gör. 5 1 

Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektrik 

Mühendisliği Anabilim Dalında veya Elektrik Makineleri 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

18 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

Arş.Gör. 5 1 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olup, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

19 
Mühendislik 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Üretim 

Metalurjisi 
Arş.Gör. 5 1 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olup, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

Anabilim Dalında veya Üretim Metalurjisi Anabilim 

Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

20 
Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Otomotiv Arş.Gör. 5 1 

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya  Otomotiv 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

21 
Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Konstrüksiyon Arş.Gör. 5 1 

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya 

Konstrüksiyon Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. 
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22 
Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Makine Malz. 

ve 

İmalat Tekn. 

Arş.Gör. 5 1 

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 
Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Makine 
Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalında 
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

23 
Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Hidromekanik 

ve 

Hidrolik 

Makineler 

Arş.Gör. 5 1 

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 
Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya 
Hidromekanik ve Hidrolik Anabilim Dalında tezli 
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

24 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri 
Arş.Gör. 5 1 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya 
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor olmak. 

25 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Donanımı 
Arş.Gör. 5 2 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya 
Bilgisayar Donanım Anabilim Dalında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor olmak. 

26 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Yazılımı 
Arş.Gör. 5 3 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya 
Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

27 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Ebelik Arş.Gör. 5 1 

Ebelik Bölümü Lisans mezunu olup Ebelik Anabilim 
Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 
olmak. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi almış olmak 2 
yıl Ebelik ve Çocuk alanında çalışmış olmak. 

28 

Spor 

Bilimleri 

Fakültesi 

Rekreasyon Rekreasyon Arş.Gör. 5 1 

Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO lisans mezunu 
olup Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında tezli 
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

29 

Spor 

Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Arş.Gör. 5 1 

Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO lisans mezunu 
olup Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında tezli 
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

30 
Teknoloji 

Fakültesi 

Bilişim 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Bilişim 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Arş.Gör. 5 1 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 
lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

31 
Teknoloji 

Fakültesi 

Enerji 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Termal Enerji 

Sistemleri 
Arş.Gör. 5 1 

Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 
lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

32 
Turizm 

Fakültesi 

Turizm 

İşletmeciliği 

Turizm 

İşletmeciliği 
Arş.Gör. 5 2 

Turizm ile ilgili alanlardan lisans mezunu olup, Turizm 
İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

33 

Ziraat ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Tarım 

Ekonomisi 

Tarım 

Ekonomisi 
Arş.Gör. 5 1 

Tarım Ekonomisi Bölümü lisans mezunu olup, Tarım 
Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Ankara ve Eskişehir İllerinde Yer Alan Bazı

Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3240)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu
Güzergâhlara İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3241)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak
Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3242)

–– Sivas İli, Hafik İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kuru Göl Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak
Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3243)

–– Mersin İli, Akdeniz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kazanlı Mahallesi Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3244)

–– Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Görev Sürelerinin 8/6/2021 Tarihine Kadar
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3245)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık
Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3246)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2022
Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3247)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan Bazı
Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3248)

–– İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3249)

YÖNETMELİKLER
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2020/30)
–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/11/2020 Tarihli ve 9277 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/20307 Başvuru Numaralı Kararı

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
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