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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KÜLTÜR 
VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetme-
liğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurulları kararlarına karşı idari yargıda açılan
davalarda idari yargı tarafından iptal veya yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe, ilgili ko-
ruma bölge kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu korunması gerekli taşınmaz kültür
varlıkları ve bunların korunma alanları ile sit alanlarına yönelik başvuruları değerlendirebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Koruma Yüksek Kurulunun idari ve teknik hizmetleri ile koruma bölge kurullarınca
alınan kararların biçim ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesine yönelik iş ve işlemler Genel
Müdürlükçe yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bilimsel metotlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni bir veri ortaya konma-
dıkça hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan koruma bölge kurulu kararlarına karşı Koruma
Yüksek Kuruluna itiraz edilemez.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM
KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü madde-
sinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/4/2012 28269

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/7/2014 29072
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 23/10/2014 29154
2- 25/6/2015 29397
3- 16/6/2016 29744
4- 31/1/2018 30318
5- 10/7/2019 30827
6- 8/5/2020 31121
7- 30/8/2020 31229
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Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 ‒ (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu
izinleri, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği askerlik yapanlarda olduğu
gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler. Ancak istekli olan sözleşmeli erbaş
ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde
günlük faaliyet programında belirtilen faaliyet ve eğitimler dışında kalan istirahat/izin sürele-
rinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir. Bunlar
istirahat/izinlerinin bitimini takip eden vardiya başlangıcında/ilk mesai gününün sabah yokla-
masında hazır bulunmak zorundadır.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere verilen vazifeye müteallik ilave görevler ile birliğe verilen
vazifeye yönelik tatbikat/harekât/hudut ve benzeri görev hazırlıkları kapsamında ve ayrıca; nö-
bet/vardiya, hazır kıta, karakol ve benzeri görevler ile emniyet ve salgın hastalıklar açısından
tehlike arz edebileceği belirlenen günlerde hafta içi mesai/vardiya sonrası ve hafta sonu görev
yerlerinden ayrılmaları için izin verilmesi asgari tabur, ilçe jandarma ve müstakil bölük komu-
tanının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi)
yetkisindedir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2011 27958

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/1/2013 28519

2- 19/6/2013 28682

3- 27/10/2013 28804

4- 28/2/2014 28927 (Mükerrer)

5- 12/4/2014 28970

6- 13/11/2014 29174

7- 23/8/2015 29454

8- 25/10/2015 29513
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONELİ  GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin
görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşki-

latında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine göre görev
yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara görevde yükselme
veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 ta-

rihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri, 

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri, 

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 
ç) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

ile kurulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının söz konusu Kararnamenin 387 nci maddesinde
yer alan hizmet birimleri ile il sanayi ve teknoloji müdürlüklerini, 

d) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet

gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları, 
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselmeye

tabi kadrolara atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 
g) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları, 
ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre

hesaplanan süreyi, 
h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, 
ı) Personel: Bakanlık kadrolarında, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan devlet me-

murlarını, 
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları, 
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j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 

k) Üst düzey yönetici: Bakanlık merkez birim amirleri ve yardımcılarını, 
l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi
içindeki görevleri, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar 

Hizmet grupları 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir. 
(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar; 
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef. 
b) Hukuk hizmetleri grubu; 
1) Hukuk müşaviri. 
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman. 
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici. 
d) İdari hizmetler grubu; 
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik gö-

revlisi, memur, santral memuru, sekreter, daktilograf, şoför. 
e) Destek hizmetleri grubu; 
1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi, hizmetli. 
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar; 
a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, avukat, mütercim, programcı, tekniker,

hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, teknisyen ile ölçü ve ayar memuru. 
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için; 
a) Yazılı sınav tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde be-

lirtilen hizmet süresine sahip olmak, 
b) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, toplam hizmet süresinin son

altı ayını 657 sayılı Kanuna tâbi olarak Bakanlıkta geçirmiş olmak, 
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 
gerekir. 
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar 
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşa-

ğıdaki özel şartlar aranır: 
a) Şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için; 
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1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge
planlama bölümlerinden mezun olmak, 

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla mühendis, mimar ve şehir bölge plancısı unvanlarında
en az iki yıl hizmeti bulunmak, 

3) Sicilinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunma-
mak, 

b) Şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge

planlama bölümleri dışındaki diğer bölümlerinden mezun olmak, 
2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, şef, çözüm-

leyici, programcı, istatistikçi, mütercim, kimyager, biyolog, diyetisyen ya da hemşire unvan-
larında birlikte ya da ayrı ayrı en az iki yıl; memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve
kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, muhasebeci, santral memuru, sağlık memuru,
sekreter, tekniker, başteknisyen, teknisyen ya da ölçü ve ayar memuru unvanlarında ayrı ayrı
ya da birlikte en az beş yıl hizmeti bulunmak, 

3) Sicilinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunma-
mak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için; 
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol

işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, muhasebeci, santral memuru, sağlık memuru, sekreter,
tekniker, başteknisyen, teknisyen ya da ölçü ve ayar memuru unvanlarında ayrı ayrı ya da bir-
likte en az üç yıl hizmeti bulunmak, 

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 
d) Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla programcı kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,  
3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında sertifika sahibi olmak, 
4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, 
e) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına

atanabilmek için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl hizmeti bulunmak,  
3) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanacaklar

için Bakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya
sahip olmak,  

4) Şoför kadrosuna atanacaklar için en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak, 

gerekir. 
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için; 
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak, 
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b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, 
gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar 
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için genel şartların

yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Mühendis, mimar, şehir plancısı ve istatistikçi kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 
1) Hukuk fakültesinden mezun olmak, 
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bö-

lümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak, 
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (B) düze-

yinde başarılı olmak, 
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak, 
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 
1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,
e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; 
1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümle-

rinden mezun olmak, 
gerekir.  
Duyuru ve başvuru 
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, yazılı sınav tarihi, yeri, son başvuru tarihi ve
konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz gün önce Genel Müdürlükçe Bakanlığın resmî in-
ternet sitesinde duyurulur. 

(2) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için baş-
vuruda bulunabilirler.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli başvuruda bulu-
namaz. 

(4)  Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen yazılı
sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine
başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca
verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel, sınava katılabilir. 

(5) Birimler, başvuru formlarını resmi yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen beş iş
günü içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda ara-
nan şartları taşımak suretiyle sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın resmî internet
sitesinde ilan edilir. 

(6) Aday listesine karşı üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir ve itirazlar
beş iş günü içinde karara bağlanır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları 

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölç-

me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim
kurumlarından birine yaptırılabilir.  Yazılı sınav usulü sınav duyurusunda belirtilir. 

(2)  Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça belirlenecek konularda yapılır. Sınav
konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve du-
yuruda belirtilir. 

(3)  Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin
niteliğine ilişkin konularda çoktan seçmeli test usulünde yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda,
Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış
olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık perso-
neli başvurabilir. 

(4)  Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yazılı sınavda en az altmış
puan alan adaylar başarılı sayılır.  

(5)  Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin,
sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu an-
laşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak,
atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hak-
kında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır. 

(6)  Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde
ilgililerin sınavı tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır. 

(7)  Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Genel
Müdürlükçe yürütülür. 

Sözlü sınav 
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamı sözlü sınava alınır.  

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel kültürü ve genel yeteneği, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en
az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır. 

Başarı sıralaması 
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kad-

ro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav
puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanı listesi, sınavın
yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde duyurulan boş kadro sayısı kadar yapılır
ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.  
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(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; 
a) Hizmet süresi fazla olanlara, 
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, 
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, 
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir. 
(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan

edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar per-
sonel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanma 
MADDE 14 – (1)  Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre en geç bir ay içerisinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması
esas alınarak tercihe göre atama yapılır. 

(2) Duyurulan kadrolardan; 
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, 

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. 

(3)  Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar
ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar
atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı
kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir. 

(4)  Görevde yükselme suretiyle şube müdürü kadrolarına atananlar, atanma tarihinden
itibaren en az iki yıl süreyle diğer birimlere atanamazlar. 

Sınav kurulu 
MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu Bakan oluru ile oluşturulur. 
(2)  Sınav Kurulu; atamaya yetkili amirin belirlediği bir bakan yardımcısının başkanlı-

ğında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek merkez birimlerin üst düzey yöneticileri
ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle üye
sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3)  Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya
üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak; unvan değişikliği sınavını yap-

tırmak.
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b) Yazılı sınav konularına ilişkin konu başlıklarını belirlemek.
c) Sınav sonuçlarını ve sözlü sınava katılmaya hak kazananları ilan etmek.
ç) Sınav sonuçlarına itirazları sonuçlandırmak.
d) 11 inci maddedeki konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan

değerini belirlemek.
e) Yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlattırmak.
f) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü

içerisinde sınav sonuçlarını Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan eder.
(2)  İlgililer, sınav sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü

içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edebilirler. İtirazlar, en geç beş iş günü içerisinde sonuçlan-
dırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3)  Sınavın başka bir kuruma yaptırılması durumunda, itirazlara ilişkin hususlara, sınavı
gerçekleştirilecek kurumla yapılan protokolde yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler
MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla atanılacak kadronun

gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar talep etmeleri halinde aynı düzey unvana veya bu
unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız atana-
bilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarında daha önce görev yaptıkları unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzey veya alt unvanlara
(a) bendinde yer alan şartlarla sınavsız atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirle-
nen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama ya-
pılabilir.

(2)  Doktora öğrenimini bitirmiş olanların, atanılacak görev için bu Yönetmelikte aranan
hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile
daha alt görevlere atanmalarında sınav şartı aranmaz.

(3)  Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara atanabilirler.

(4)  Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına
yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına ilişkin hükümleri uygulan-
maz. Ancak, hukuk müşaviri kadrolarına atanacakların en az üç yıl avukat kadro ve pozisyon-
larında çalışmış olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde be-
lirtilen şartları taşımaları zorunludur.
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Naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetme-

likteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer

unvanlara veya daha alt unvanlara 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

şartları taşımaları kaydıyla naklen atanabilir.

(2)  Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atan-

malarında; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması ha-

linde öğrenim durumu, ihraz ettiği ve atanacağı unvan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

(3)  İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak, herhangi

bir şekilde görevlerinden ayrıldıktan sonra tekrar göreve dönmek isteyenler, gerekli şartları ta-

şımaları ve boş kadro bulunması halinde ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları

göreve veya aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilirler. 

Engellilerin sınavları

MADDE 20 – (1) Bakanlık, başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine

getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri

alır. 

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-

netmelik hükümleri uygulanmaz. 

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim şartı 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itiba-

rıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde,

7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler. 

Yürürlük 

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE 

ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz

araçların teknik muayenelerini daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapmak, bu suretle araçlar ba-
kımından karayolu trafik güvenliğini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanununun 8 inci ve 34 üncü maddelerinde belirtilen motorlu ve motorsuz araçların aynı Ka-
nunun 35 inci maddesinde belirtilen muayenesini yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere ait
muayene istasyonlarını ve bunların açılması, işletilmesi, işletme belgesi ile yetki verilmesini
ve muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç/gereç, personel ve bunların niteliklerini,
işletme, çalışma ve denetlenmeleri ile araç muayenelerine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 477 nci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Ala-
nına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç muayene istasyonları: Sabit araç, seyyar araç, seyyar traktör ve motosiklet mua-

yene istasyonlarını,
b) Alt işletici: İşletici tarafından yetki devri yapılabilecek gerçek ve tüzel kişileri,
c) Araç muayene teknisyeni: Her muayene istasyonunda bulunması zorunlu olan ve ni-

telikleri 12 nci maddede belirtilen kişiyi,
ç) Araç muayene raporu: Karayolu araçlarının özellikleri ve teknik bilgiler ile muayene

sonuçlarının yer aldığı/işlendiği belgeyi,
d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
e) Denetleyici: Bu Yönetmelik kapsamında araç muayene istasyonlarında yapılacak

olan denetimi gerçekleştirecek personeli,
f) Elektronik belge: Bu Yönetmelik kapsamında e–Devlet kapısı üzerinden düzenlenen

araç muayene raporunu,
g) Geçici işletme yetki belgesi: Her bir araç muayene istasyonu için bu Yönetmelikte

ve imtiyaz sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde Bakanlık tara-
fından işleticiye verilecek bir yıl süre ile geçerli belgeyi,

ğ) Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
h) Hafif araç muayene kanalı: Azami yüklü ağırlığı 3500 kg’yi aşmayan araçların mua-

yenelerinin yapıldığı muayene kanalını,
ı) İhale: Araç muayene istasyonlarının/hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan/ya-

pılacak olan ihaleyi,
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i) İmtiyaz sözleşmesi: Bakanlık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve İşletici arasında
imzalanan araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin söz-
leşmeyi,

j) İstasyon amiri: Her muayene istasyonunda bulunması zorunlu olan; araçların mua-
yenesinden, muayene istasyonu işleteni ile birlikte sorumlu olan ve nitelikleri 12 nci maddede
belirtilen kişiyi,

k) İstasyon amir yardımcısı: Her muayene istasyonunda bulunması zorunlu olan; araç-
ların muayenesinden, muayene istasyonu işleteni ile birlikte sorumlu olan ve nitelikleri 12 nci
maddede belirtilen kişiyi,

l) İşletici: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan ihaleyi kazanan ve Bakanlık
tarafından geçici işletme yetki belgesi veya işletme yetki belgesi ile yetki verilen gerçek ve
tüzel kişileri,

m) İşletme yetki belgesi: Her bir araç muayene istasyonu için işleticinin geçici işletme
yetki belgesini almasını müteakip en geç bir yıl içinde ilgili muayene istasyonunun bir akredi-
tasyon kurum/kuruluşuna akredite ettirilmesi halinde verilecek belgeyi,

n) Kombine (ağır) araç muayene kanalı: Tüm araçların muayenelerinin yapılabildiği
muayene kanalını,

o) Kusurlar tablosu: Bakanlık tarafından belirlenen ve araç muayenelerinde uygulanan
kusurlar ile bu kusurların dereceleri, kodları, başlama tarihi, bitiş tarihi ve araç sınıflarının
yazılı olduğu tabloyu,

ö) Motosiklet muayene istasyonu: Sadece motosiklet ve motorlu bisiklet türü araç mua-
yenesinin yapıldığı sabit yapıdaki tesisleri,

p) Muayene kanalı: Muayeneye gelen araçların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esas-
lar dâhilinde tüm muayenelerinin yapıldığı, muayene araç ve gereçleri ile donatılan yeri,

r) Muayene tekrarı: İlk muayenede muayenesi onaylanmayan araçların belirtilen sürede
yapılan muayenesini,

s) Periyodik muayene: Bu Yönetmelikte belirtilen süreler sonunda yapılan muayeneyi,
ş) Sabit araç muayene istasyonu: Araçların niteliklerinin tespit ve kontrol edildiği, bu-

nun için gerekli cihaz ve personeli bulunan ve araç muayenesinin yapıldığı, idari bina, park
alanı ve muayene kanallarının olduğu sabit yapıdaki tesisleri,

t) Seyyar araç muayene istasyonu: Taşınabilir/mobil nitelikte olan ve üzerinde fren, far
ölçüm cihazları ile diğer ölçü alet ve cihazların bulunduğu ve araçların muayenesinin yapıldığı
muayene birimini,

u) Seyyar traktör muayene istasyonu: Sadece traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet
türü araç muayenesinin yapıldığı mobil muayene birimini,

ü) Trafik zabıtası (kolluğu): Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan-
lığının trafik kuruluşlarında görevli kolluğu, 

v) Özel muayene: Muayene süresi dolmadan kazaya karışması sonucu yetkili trafik za-
bıtasınca muayenesi gerekli görülenler ile üzerinde değişiklik yapılan araçların muayenesini,

y) U–Net otomasyon sistemi: Belgelendirme, eğitim, sertifikalandırma, denetim, araç
muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomatik olarak ya-
pıldığı birçok alt bileşenden oluşan bir yazılım sistemini,
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z) Yola elverişlilik muayenesi: Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansının güncel kul-
lanım kılavuzunda belirlenen motorlu taşıtların ve römorkların sahip olması gereken güvenlik
kurallarının bulunup bulunmadığını,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili

mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Araçların Muayeneleri, İşletme Şartları, İşletme Süresi ve Muayene Esasları

Araçların muayeneleri
MADDE 5 – (1) Araçların muayeneleri; Bakanlık ve/veya Bakanlıkça yetkilendirilen

işletici veya alt işleticilere ait araç muayene istasyonlarında yapılır. 
İşletme şartları
MADDE 6 – (1) İşletici; bu Yönetmelik, imtiyaz sözleşmesi, 2918 sayılı Kanun,

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliği ile aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür. İşletici belirlenmiş yüküm-
lülükleri kapsamında yetkilerinin bir kısmını alt işleticiye devretse dahi sorumluluğu ortadan
kalkmaz. 

(2) Araç muayene istasyonlarının TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Ku-
ruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler (A tipi muayene kuruluşu) standardına uygun
olması ve işletmeye açılış tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yetkili akreditasyon
kurum/kuruluşu tarafından akredite edilmesi şarttır. Akreditasyon şartı faaliyet süresince ara-
nır.

(3) Araç muayene istasyonlarında muayenelerde kullanılacak kontrol cihazları devamlı
hizmet verecek şekilde faal bulundurulur; cihazlardan herhangi birinin arızalanması halinde,
bu arıza giderilmeden muayeneye devam edilmez. Ancak; fren test, far kontrol ve direksiyon
boşluk ölçme cihazlarından herhangi birinin veya tamamının arızalanması durumunda; arızalı
cihaz/cihazların bulunduğu kanallar ile seyyar araç muayene istasyonlarında söz konusu ci-
hazlara ihtiyaç bulunmayan muayene tekrarları, tespit hizmeti veya traktör muayeneleri yapı-
labilir.

(4) Muayene istasyonlarında istasyonun veya kanalın özelliğine göre her türlü aracın
muayenesinin yapılması zorunludur. 

(5) Sabit araç muayene istasyonları ve muayene kanalları, kurulu bulunduğu arazi üze-
rinde ayrı bir bölüm halinde yer alır. Bu bölüm araç muayenesi dışında başka bir amaç veya ti-
cari faaliyet için kullanılamaz. 

(6) Araç muayene istasyonlarında;
a) İşçilerin sağlığı ve iş güvenliği ile çalışma şartları, ilgili mevzuata uygun olarak mua-

yene istasyonu işleteni tarafından sağlanır, 
b) İstasyonlarda kullanılabilir durumda ilk yardım dolabı ve yeterli sayıda yangın sön-

dürme cihazı bulundurulması zorunludur.
(7) Her muayene istasyonunda; 
a) Gerekli açıklayıcı/yönlendirici pano ve levhaların uygun yerlere asılması zorunludur, 
b) Bilgi amaçlı olmak üzere içeriği Bakanlıkça uygun görülen görsel yayınlara izin ve-

rilebilir. 
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(8) İşletici, işletmeye açılan araç muayene istasyonunun plan ve projesinde yapılacak
her türlü tadilat için Bakanlıktan önceden onay almak zorundadır.

(9) Araç muayene istasyonlarında her türlü güvenlik önleminin, işletici veya alt işletici
tarafından alınması zorunludur.

(10) Araç muayene raporu verilerinin elektronik ortamda Bakanlığa iletilmesi zorun-
ludur. Ancak, verinin iletilmesine engel teşkil eden durum iki iş günü içinde Bakanlığa bildi-
rilir.

(11) Seyyar araç ve traktör muayene istasyonlarında bulunan cihazlarda veya bunları
taşıyan/çeken araçlarda oluşan kaza/arıza ve benzeri nedenlerle hizmet verilememesi halinde,
arızanın üç iş günü içerisinde giderilmesi ve muayene hizmetinin verilmesi zorunludur. 

(12) Araç muayene istasyonlarında kullanılan cihazların kalibrasyonu ve kalibrasyona
dair evrakın yeni kalibrasyon yapılana kadar muhafaza edilmesi zorunludur. 

(13) Seyyar traktör muayene istasyonları hizmet verecekleri illerde bulunan herhangi
bir sabit araç muayene istasyonuna bağlı olarak en fazla iki ilde aynı personel ile hizmet vere-
bilir.

(14) Seyyar araç ve traktör muayene istasyonlarının onaylanmış iş programı dâhilinde
sabit araç muayene istasyonu olmayan yerlerde hizmet vermesi zorunludur. Ancak Bakanlık
gerek duyması halinde sabit araç muayene istasyonu bulunan yerlerde de seyyar araç muayene
istasyonu ile araç muayenesi yaptırabilir. 

(15) Araç muayene teknisyenlerinin araç başına yapacakları muayene süreleri, muayene
tekrarı hariç hafif araçlar ve havalı fren sistemine sahip olmayan minibüs türü araçlar için or-
talama on beş, traktör veya motorlu bisiklet veya motosiklet cinsi araçlar için ise ortalama yedi
dakikadan az olamaz. Teknisyenlerin günlük muayene yapabileceği azami araç sayısı buna
göre belirlenir. 

(16) Ağır araç muayene teknisyenlerinin araç başına yapacakları muayene süreleri,
muayene tekrarı hariç, boyut ölçümlerinde otomatik ölçüm yaparak sayısal değer elde edilebi-
len cihazlar kullanılmaması halinde ağır araçlar için ortalama otuz; kullanılması halinde ise
ağır araç grubuna giren yarı römork, römork ve havalı fren sistemine sahip olmayan araçlar
için ortalama yirmi, diğer ağır araçlar için ortalama yirmi beş dakikadan az olamaz. Teknis-
yenlerin günlük muayene yapabileceği azami araç sayısı buna göre belirlenir. 

(17) Gerekli tüm izinlerin alınması ve muayenesi yapılacak en az yüz aracın bulunması
halinde, kamu kurum/kuruluşu veya gerçek/tüzel kişilere ait araçların muayeneleri, resmî tatil
günlerinde veya normal mesai saatleri dışında fazla mesai yapmak suretiyle sadece sabit mua-
yene istasyonlarında, Bakanlığa bilgi vermek suretiyle yapılabilir. 

(18) Seyyar araç muayene istasyonlarında muayene tekrarları hariç olmak üzere; bir
amir yardımcısı ve bir teknisyen ile günde en fazla otuz iki, bir amir yardımcısı ve iki teknisyen
ile günde en fazla altmış dört hafif araç muayenesi yapılabilir. Bu sayının hesaplanmasında iki
adet traktör veya motorlu bisiklet veya motosiklet bir adet hafif araç olarak değerlendirilir.
Traktör muayene istasyonlarında muayene tekrarları hariç olmak üzere; bu sayı altmış dördü
geçemez. 

(19) Muayene geçerlilik süresinin veya muayene tekrarına gelinmesi için verilen sürenin
resmî tatil veya pazar gününe denk gelmesi durumunda, sürenin tatil gününü takip eden ilk iş
günü olarak kabul edilir.

(20) Gerekli personelin sağlanması ve onayın alınmasını müteakip muayene istasyonları
vardiya sistemi ile çalışabilir. Bakanlıkça gerek görülmesi halinde de araç muayene istasyon-
larında vardiya sistemine geçilmesi zorunludur. 
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(21) Bakanlık işleticinin önceden bilgilendirilmesi suretiyle;
a) Tatil günlerinde belirlenen istasyonların çalıştırılması için re’sen talimat verebilir.

İşletici bu talimatı, talimatı takip eden ilk tatil gününde, 
b) Fazla mesai yapılması gereken hallerde belirlenen istasyonların çalıştırılması için

re’sen talimat verebilir. İşletici talimatı takip eden en geç üçüncü iş gününde, 
uygulamak zorundadır.
(22) Mesai saatinin bitimine otuz dakika kalıncaya kadar araç muayenesi amacıyla sabit

araç muayene istasyonuna gelen bütün araçlara sıra numarası verilir ve sıra numarası verilen
araçların muayene işlemi tamamlanmadan mesai sonlandırılmaz. 

(23) Muayene kanalı özel olarak kimseye tahsis edilemez. 
(24) Yapılan araç muayenesi sonucunda “emniyetsiz” veya “ağır kusur” sınıfına giren

kusurları tespit edilen ve muayeneden geçemeyen araçların bir aylık süre içinde yapılacak mua-
yene tekrarından muayene ücreti alınmaz. Muayene tekrarı, muayenenin yapıldığı aynı gün
veya muayenenin yapıldığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde bir defaya mahsus olmak
üzere muayenenin yapıldığı araç muayene istasyonunda veya başka bir araç muayene istasyo-
nunda yapılır. 

(25) Sadece traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet türü araç muayenesini yapmak üzere;
hafif ticari araçlar veya seyyar araç muayene istasyonlarını çeken araçlar seyyar traktör mua-
yene istasyonu olarak kullanılabilir. 

(26) Kurulması gereken asgari sayıdaki sabit istasyonların haricinde, istasyon yerlerine
ilişkin hususlar hariç olmak üzere; şartname, sözleşme ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer tüm
şartların sağlanması halinde ilave sabit muayene istasyonu kurulmasına Bakanlık izin verir. 

(27) Araç muayenelerinde parça sökme, takma veya tamirat işlemi yapılamaz ve yetkili
servis ve/veya tamirhaneye yönlendirilemez.

(28) Araç muayene istasyonlarında sadece periyodik, özel, tespit, yola elverişlilik mua-
yeneleri ile muayene tekrarı ve egzoz gazı emisyon ölçümü yapılabilir. İşletici veya alt işletici
egzoz emisyon ölçümü yapmak isterse; egzoz gazı emisyon ölçümleri, 11/3/2017 tarihli ve
30004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği esasları
doğrultusunda yapılır. Bu durumda, söz konusu Yönetmeliğe göre ayrıca yetki alınması zorun-
ludur. Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti, bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre uygula-
nır.

(29) Muayene kanalında, yola elverişlilik muayenelerine ilişkin egzoz gazı ölçümü ha-
ricinde, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında egzoz gazı emisyon ölçümü
yapılamaz. 

(30) İmtiyaz sahibi firma; bu Yönetmelik hükümlerine, imtiyaz sözleşmesine, idari
ihale şartları belgesine, tanıtım dokümanına, tesis ve işletme teknik şartnamesine uygun olarak
araç muayene istasyonlarını işletmek zorundadır. 

(31) İşletme şartlarına uyulmaması veya araç muayenelerinin 8 inci maddeye uygun
bir şekilde yapılmaması durumunda üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar konusunda işletici
sorumludur ve hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(32) İşleticiler, muayenesi yapılacak aracın muayenesi esnasında, muayene işlemlerin-
den kaynaklı oluşabilecek maddi hasar veya zarardan sorumludur. Hasar veya zararın tazmini
idari yaptırım kararına engel teşkil etmez. 

(33) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen cihazlarda meydana gelecek arıza-
ların gerçek zamanlı olarak bildirilmesi zorunludur.
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İşletme süresi
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygun faaliyet göstermek kaydıyla,

imtiyaz sözleşmesine göre yirmi yıllık işletme süresi imtiyaz sözleşmesi hükümlerine tabidir.
Yetki iptaline ilişkin hükümler saklıdır.

Araç muayene esasları
MADDE 8 – (1) Araç muayeneleri, 2918 sayılı Kanun, Karayolları Trafik Yönetmeliği,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürürlüğe konulan tip onay yönetmelikleri, 26/10/2016 tarihli
ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yö-
netmelik ile bu Yönetmelikte yapılan düzenlemeler dikkate alınarak Ek–1’de belirtilen sınıflara
göre ve asgari Ek–2’de verilen cetveldeki hususları kapsayan kontrol ve testleri içerir. Bu kont-
rol ve testlerin yapılması zorunludur. 

(2) Muayene sonuçları aşağıda yer alan dört grupta değerlendirilir:
a) Kusursuz: Muayene edilen araçta herhangi bir kusurun bulunmaması halidir. Bu du-

rumda düzenlenen araç muayene raporu istasyon amiri veya yardımcısı tarafından onaylanır
ve aracı muayeneye getiren kişiye verilir. 

b) Hafif kusur: Aracın yapılan muayenesi sonucunda yeniden muayenesine gerek du-
yulmayan bir kusur/kusurların bulunması halinde, söz konusu kusur/kusurlar araç muayene ra-
poruna işlenir. Düzenlenen araç muayene raporu, istasyon amiri veya yardımcısı tarafından
onaylanır ve söz konusu kusur/kusurların giderilmesi için aracı muayeneye getiren kişiye ve-
rilir.

c) Ağır kusur: Aracın muayenesi sonucunda tamirine ihtiyaç duyulacak derecede ku-
sur/kusurlar tespit olunması halinde, söz konusu kusur/kusurlar araç muayene raporuna, mua-
yene tekrarı için bir aylık süre tanındığı belirtilerek ağır kusur olarak işlenir ve aracın muayenesi
onaylanmaz. Bu kusur/kusurların giderilerek aracın muayene tekrarına gelmesi amacıyla söz
konusu raporun onaylı çıktısı aracı getirene verilir ve verilen rapordaki kusur/kusurların gide-
rilip giderilmediği muayene tekrarı esnasında kontrol edilir. Ağır kusur/kusurların giderilme-
diğinin anlaşılması halinde muayene raporu onaylanmaz.

ç) Emniyetsiz: Aracın, can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak
derecede kusur/kusurlarının tespiti halinde, söz konusu kusur/kusurlar araç muayene raporuna,
muayene tekrarı için bir aylık süre tanındığı belirtilerek emniyetsiz olarak işlenir, aracın mua-
yenesi tamamlanmadan karayolunda sürülemeyeceğine ilişkin şerh konulur ve aracın muaye-
nesi onaylanmaz. Bu kusur/kusurların giderilerek aracın muayene tekrarına gelmesi amacıyla,
söz konusu raporun onaylı çıktısı aracı getirene verilir ve verilen rapordaki kusur/kusurların
giderilip giderilmediği muayene tekrarı esnasında kontrol edilir. Emniyetsiz kusur/kusurların
giderilmediğinin anlaşılması halinde muayene raporu onaylanmaz. 

(3) Kusur gruplarının yer aldığı kusurlar tablosunu Bakanlık tespit eder ve resmî internet
sitesinde yayımlar.

(4) Muayenelerde, muayenesi yapılan aracın sınıfına göre kusurlar tablosunda belirtilen
tüm kusurların incelenerek araç muayene raporunda belirtilmesi zorunludur.

(5) Yurt dışında bulunan araçların yasal süresi içinde muayenesinin yapılamaması du-
rumunda, aracın yurt dışında kaldığı süreyle sınırlı olmak ve bu durumun belgelendirilmesi
şartıyla, yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içinde muayenesini yaptıran araçlara 2918 sayılı
Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazla ücret tahsili hususu uygulanmaz.

(6) Muayene tekrarına gelen araçta tadilat yapılmış ise araç özel muayeneye tabi tutulur.
(7) Özel muayenelerde muayene ücreti ve varsa gecikme ücreti tam olarak alınır. 
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Yetki verme
MADDE 9 – (1) Yapılan ihale sonucunda yetki verilmesi uygun görülen gerçek veya

tüzel kişiler, imtiyaz sözleşmesinin imza tarihinden itibaren bir ay içinde; kuracakları istas-
yonlar için ihale ilanına, idari ihale şartları belgesine, tesis ve işletme teknik şartnamesine
uygun olarak yapacakları iş programını işletmeye hazır hale geliş sıra ve süresini de içerecek
şekilde Bakanlığa verirler. Bakanlık programı on beş gün içinde değerlendirerek cevaplar. Ba-
kanlığın bu programı değiştirerek onaylaması halinde, söz konusu gerçek veya tüzel kişilerin
buna uymaları zorunludur.

(2) Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasının ar-
dından, imtiyaz sözleşmesinde belirtilen süre ve sayıdaki istasyonları şartnameye, imtiyaz söz-
leşmesine ve bu Yönetmeliğe uygun şekilde yapmak/açmak ve araç muayenesine başlayacak
hale getirmek zorundadırlar.

(3) İşletici muayene istasyonu açma ve işletme yetkisini, Bakanlığın onayı ile aynı stan-
dart ve şartları sağlamak kaydıyla alt işleticilere devredebilir. Ancak işleticinin sorumluluğu
aynı şekilde devam eder.

(4) Araç muayene hizmetinin alt işleticiler üzerinden yaptırılması halinde bu işi yapmak
üzere devir alacak alt işleticilerin devir ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri boyunca;

a) Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde, tüzel kişi ise 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bir şirket olması,

b) Alt işleticinin faal vergi mükellefi olması,
c) Gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin; anonim şirket

ise yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetici-
lerin, diğer şirketlerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti,
hırsızlık, rüşvet ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan
dolayı hükümlü bulunmaması,

zorunludur.
(5) Alt işleticilerin dördüncü fıkrada belirtilen hususları sağlayarak;
a) İşletici tarafından temsil ve ilzama yetkili kılınmış kişilerce imzalanmış dördüncü

fıkranın (c) bendinde belirtilen kişilerin T.C. kimlik numaralarını da içeren başvuru dilekçesini,
b) Alt işleticiye ait kuruluş ve tüm değişiklikleri gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gaze-

telerinin suretlerini,
c) İşletici ve alt işletici arasında imzalanan yetki devri sözleşmesinin aslı veya noter

onaylı suretini, 
ç) Alt işleticinin ticaret/ticaret ve sanayi odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren

oda belgesini,
Bakanlığa ibrazı halinde, Bakanlık alt işleticilerin uygun olup olmadığına karar verir. 
(6) Beşinci fıkrada istenilen belge ve beyanlar, elektronik ortamda oluşturulma, sunum

ve erişim imkânına bağlı olarak, Bakanlıkça fiziki olarak istenmeyebilir. 
(7) Aslı veya noterden ıslak mühürlü ve imzalı olarak Bakanlığa sunulan ve geçerliliği

bulunan belgeler, talep edilmesi halinde, “Aslı görülmüştür” şerhi düşülerek bir örneği alınmak
suretiyle iade edilebilir. 
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(8) Yetki belgesi almak için Bakanlığa verilen belgelerden, Bakanlığın uygun bulması
halinde diğer bir yetki belgesinin alınmasında da tamamlayıcı belge olarak yararlanılır.

(9) Alt işletici hissedarlarının dışındaki gerçek ve/veya tüzel kişilere hisse devri yapı-
labilmesi için Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

(10) Bu Yönetmelikte ve imtiyaz sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmesi halinde işletici Bakanlık tarafından geçici işletme yetki belgesi ile yetkilendirilir. Ge-
çici işletme yetki belgesi verilen işleticiler ve alt işleticiler en geç bir yıl içinde muayene istas-
yonlarını akredite ettirmek zorundadır. Akredite edilen istasyonların geçici işletme yetki belgesi,
akredite süresi sonuna kadar işletme yetki belgesine dönüştürülür. Yetki belgeleri düzenlenirken
yetki belgesine; yetki belgesinin veriliş tarihi, geçerlilik süresinin bitiş tarihi, numarası ile
istasyonun adı, adresi, kodu, işletici ve alt işleticinin ticari unvanı, adresi, ticaret odası sicil
numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde
T.C. kimlik numarası), düzenlenen yetki belgesinin kapsamına ilişkin kısa açıklama ve benzeri
bilgiler yazılır. 

(11) İşleticinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili veya alt işleticilerine
ilişkin adres, unvan, sermaye, hissedar ile işleticilerin temsil ve ilzama yetkili kişilere dair de-
ğişiklikleri, değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren
altmış gün içerisinde Bakanlığa bildirmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler altmış günlük sü-
renin hesabında dikkate alınmaz.

(12) Bakanlığın bu Yönetmelik kapsamında muhatabı işleticidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muayene İstasyonunda Bulundurulacak Araç ve Gereçler

Muayene istasyonunda bulundurulacak araç ve gereçler
MADDE 10 – (1) Sabit ve seyyar araç muayene istasyonlarında; fren, far, lastik diş

derinliği, gürültü kontrol, gaz kaçağı kontrol ve ölçüm cihazlarının bulundurulması zorunlu-
dur.

(2) Motosiklet muayene istasyonlarında; fren testi aparatı, far ve lastik diş derinliği öl-
çüm cihazlarının bulundurulması zorunludur. 

(3) Araç muayene istasyonlarında ön düzen kontrol cihazı ile teknik gelişmelere bağlı
olarak gerekli görülecek diğer ölçü ve kontrol cihazlarını belirlemeye, işletici tarafından bu ci-
hazların araç muayene istasyonlarında bulundurulması ve kullandırılmasında Bakanlık yetki-
lidir.

(4) Bu madde kapsamında bulundurulması ve kullanılması zorunlu tutulan cihazların
ait olduğu istasyonda çalışır vaziyette olması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Nitelikleri ile İlgili Hükümler

Çalıştırılacak personel
MADDE 11 – (1) Sabit araç muayene istasyonunda, en az bir istasyon amiri ve bir is-

tasyon amir yardımcısı ile her muayene kanalı için en az bir olmak üzere yeterli sayıda araç
muayene teknisyeni bulundurulur.

(2) Sabit araç muayene istasyonuna bağlı olarak çalıştırılacak her bir seyyar araç veya
traktör veya motosiklet muayene istasyonları için sabit araç muayene istasyonunda çalışan per-
sonele ilave olarak bir amir yardımcısı ile en az bir muayene teknisyeni çalıştırılır.
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(3) Sabit araç muayene istasyonunda her vardiya için bir istasyon amiri ve her bir amir
yardımcısı başına en fazla sekiz araç muayene teknisyeni olacak şekilde amir yardımcısı gö-
revlendirilir. Amir yardımcısı başına düşen araç muayene teknisyeni sayısı sekizin üzerinde
olması halinde yeni amir yardımcısı veya yardımcıları görevlendirilerek, amir yardımcısı başına
düşen teknisyen sayısının sekiz ve altında olması sağlanır.

(4) İstasyon amirinin en az bir gün görevi başında bulunamaması halinde, istasyondaki
görevini vekâlet verdiği amir yardımcısı yapar. Bu sürenin kesintisiz otuz takvim gününü aş-
ması halinde yerine atama yapılır.

(5) İstasyon amirleri için üçüncü fıkrada belirtilen görevlendirmeler ile istasyon amiri,
amir yardımcıları ve muayene teknisyenlerinin görev ve/veya görev yeri değişiklikleri Bakanlık
U–Net Otomasyon sistemi kullanılarak talep edilir ve uygun görülmesi halinde Bakanlık sistemi
üzerinden atama şeklinde onaylanır. 

(6) İstasyon amirleri, yardımcıları ve araç muayene teknisyenlerinin her ne suretle olur-
sa olsun işletici ile iş akdinin sona ermesi durumunda işletici iki iş günü içinde Bakanlık
U–Net Otomasyon sistemi üzerinden bilgi vermek zorundadır. 

(7) Bakanlık, gerek gördüğü hallerde (belge/belgelerle tevsik edilmiş) istasyonlarda ça-
lışan personel hakkında gerekli disiplin ve diğer idari işlemlerin yapılması için işleticiye talimat
verir ve işletici, bu talimatı hukuka aykırılığın niteliğine göre ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak uygular.

Personelde aranacak nitelikler
MADDE 12 – (1) Personelde aranacak nitelikler şunlardır:
a) Öğrenim şartı;
1) İstasyon amiri için Ek–4’te yer alan öğrenim dallarının birinden mezun olmak,
2) İstasyon amir yardımcısı için Ek–5’te yer alan öğrenim dallarının birinden mezun

olmak,
3) Araç muayene teknisyeni için Ek–6’da yer alan öğrenim dallarının birinden mezun

olmak.
(2) İstasyon amirlerinin; Bakanlıkça şekli, içeriği, zamanı ve süresi belirtilerek yılda

bir düzenlenecek eğitimleri almaları zorunludur.
(3) Öğrenim şartı için aranılan fakülte, yüksekokul adları ile bölüm veya program ad-

larının değiştirilmesi halinde yeni durumun eski ile denk olduğuna dair Millî Eğitim Bakanlığı
veya Yükseköğretim Kurulundan alınacak belgenin sunulması zorunludur.

(4) İstasyon amiri, yardımcısı ve araç muayene teknisyenlerinin; resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, hırsızlık, rüşvet ile 3713 sayılı Kanuna giren suç-
lardan dolayı hükümlü bulunmaması şarttır. 

(5) Araç muayene teknisyenlerinin geçerli ve uygun sürücü belgesine sahip olmaları
şarttır. Ancak muayenesi yapılan taşıtın römorku bulunması halinde çeken aracı kullanabilmek
için gerekli sürücü belgesi yeterli sayılır.

Çalışma süresi
MADDE 13 – (1) Muayene istasyonları günde en az yedi saat otuz dakika, haftada en

az kırk beş saat açık ve hizmete hazır halde bulundurulur. Çalışma gün ve saatlerini gösteren
panolar tüm istasyonlarda uygun yerlere asılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Araçların Muayeneleri ile İlgili Hükümler

Muayene süresi
MADDE 14 – (1) Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve şekillerine uygun olarak peri-

yodik muayeneye tabidir. Buna göre aracın uygunluk belgesindeki imal tarihinden itibaren;
a) Hususi ve resmî otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir,
b) Lastik tekerlekli traktörler ilk üç yaş sonunda ve devamında üç yılda bir,
c) İki veya üç tekerlekli araçlar ilk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
ç) Diğer bütün motorlu araçlar, römorklar ve yarı römorklar ilk bir yaş sonunda ve de-

vamında yılda bir,
periyodik muayeneye tabi tutulur.
(2) Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili trafik zabıtasınca

muayenesi gerekli görülenler ile üzerinde değişiklik yapılan araçlar özel muayeneye tabi tutu-
lur.

(3) Karayoluna çıkmış olan araçlardan, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca
kontrol edilerek uygunsuzluk tespit edilenler, muayene istasyonlarına Uygunsuzluk Tespit Tu-
tanağı ile sevk edilip muayeneleri yaptırılabilir. 

(4) Muayene geçerlilik tarihi tespit edilirken; 
a) Araç muayenesi sonucunda muayenesi onaylanan araçların muayene tarihi,
b) Muayene tekrarı sonucunda araç muayenesi onaylanan araçların ise muayene tekrarı

onaylama tarihi,
c) İlk defa tescil edilen yeni araçlarda aracın uygunluk belgesi tarihi,
esas alınır.
(5) Hususi otomobil olarak tescili yapılmış bir araç ticari otomobile dönüştürülürken,

muayene geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az kalan araçlar için dönüşüm tarihinden iti-
baren kalan süre kadar, bir yıldan fazla kalan araçlar için ise bir yıllık muayene süresi verilir.
Ticari otomobil olarak tescili yapılmış bir aracın hususi otomobile dönüştürülmesi halinde ise
söz konusu araçlara geçerli muayene süresinin sonuna kadar muayene süresi verilir.

Araç muayene ücretleri
MADDE 15 – (1) Araç muayeneleri için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre

belirlenen ücretler alınır. 
(2) Geçerli muayene ücret tarifesinin, araç muayene istasyonunda herkesçe görülebile-

cek uygun bir yere asılması veya elektronik olarak görüntülenmesi zorunludur.
Araç muayene işletme yetki belgesi süresi ve ücretleri
MADDE 16 – (1) Bakanlıkça verilecek/yenilenecek yetki belgeleri her bir araç mua-

yene istasyonu için iki bin Türk lirası ve buna ilave olarak istasyondaki kanal sayıları gözeti-
lerek kanal başına beş yüz Türk lirasının toplamı kadar yetki belgesi ücreti alınır. Bu ücretin
işletici tarafından Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılması zorunlu olup, ücret alınmadan
yetki belgesi verilmez. Yetki belgeleri akreditasyon süresinin bitimine kadar düzenlenir. Ancak
süresi bitmeden yetki belgesinde bulunan; istasyonun adı, adresi, kodu, işletici ve alt işleticinin
ticari unvanı, adresi, ticaret odası sicil numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi
kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), düzenlenen yetki belgesinin kapsa-
mına ilişkin kısa açıklama ve benzeri bilgilerde değişiklik olması nedeniyle yenilenen yetki
belgeleri tam ücretin %25’i oranında ücretlendirilir. 
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(2) İşletici/alt işleticinin kendi iradesi dışında yapılan adres değişikliği nedeniyle gün-
cellenen yetki belgesinden ücret alınmaz. 

(3) Bu maddede belirtilen ücret, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere arttırılır.

Muayenelerin kaydı
MADDE 17 – (1) Araç muayene istasyonlarında, Bakanlık U–Net Otomasyon sistemi

ile anlık veri transferi yapılabilmesi için gerekli bilişim alt yapısının kurulması zorunludur. 
(2) Muayene sonuçları bilgisayar ortamında kayıt altına alınarak, araç muayene raporu

düzenlenir. 
(3) Bilişim altyapısında meydana gelebilecek arızalar hariç, araç muayene raporu ile

tescil kuruluşları tarafından tespit için gönderilen araçlara ait bilgilerin Bakanlık U–Net Oto-
masyon Sistemine gerçek zamanlı olarak aktarılması zorunludur. 

(4) Araç muayene raporunda, Bakanlık ve işletici logosu veya tanıtıcı işaret haricinde
başka herhangi bir ibare kullanılamaz. 

(5) Araç muayenelerinin kaydında 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanununa ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak
kaydıyla aşağıdaki hususlar uygulanır: 

a) Bilişim altyapısının güvenliğinin ve gizliliğinin her seviyede sağlanması zorunlu-
dur.

b) Bilişim altyapısında meydana gelebilecek arızaların en fazla iki iş gününde gideril-
mesi zorunludur.

c) Araç muayene istasyonlarında muayeneleri kaydedecek kamera sistemlerinin bulun-
ması ve elde edilen görüntülerin işleticinin sistemlerine kaydedilerek en az altı ay süre ile mu-
hafaza edilmesi zorunludur.

ç) Araç muayeneleri sırasında fiziki veya elektronik ortamda elde edilen tüm bilgi, belge
ve verilerin elektronik ortamda 20 yıl süre ile arşivlenmesi zorunludur. 

d) Fiziki olarak arşivlenmesi zorunlu bilgi ve belgeler beşinci yılın sonunda imha edilir. 
e) Seyyar araç ile traktör muayene istasyonlarında araç takip sistemi kullanılması ve

Bakanlık tarafından izlenebilir olması zorunludur.
f) Muayene raporuna işlendikten sonra kaydedilen bilgiler üzerinde değişiklik yapıla-

maz. Ancak; 
1) Muayene yapılan aracın muayenesi sonucunda tespit edilen bulgulardan hatalı olduğu

anlaşılanların, Bakanlıkça veya araç muayene raporunun tanzim edildiği gün içinde istasyon
amiri tarafından düzeltilmesi,

2) Hatalı girilmiş kilometre bilgisi için araç sahibi tarafından araç muayene istasyonuna
yapılacak başvuru üzerine incelenerek, uygun görülenlerin düzeltilmesi ile Bakanlık U–Net
Otomasyon Sistemine işlenmesi,

halleri değişiklik sayılmaz.
g) Araç muayene raporunda Ek–3’te yer alan hususların dışında başka bilgilere yer ve-

rilemez. Bu bilgilerin her birinin doğruluğundan işletici sorumludur. Araç muayene raporunun
arka yüzü bilgilendirme amaçlı metin için kullanılabilir.

(6) Bakanlıkça veya Bakanlığın yetkilendirdiği işletici kuruluş tarafından düzenlenen
araç muayene raporu elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu belge bazı bilgilerin kısıt-
lanması kaydıyla www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden araç sahiplerinin erişimine su-
nulur. 
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Yola elverişlilik muayene belgesi verilmesi
MADDE 18 – (1) Araç muayene istasyonları işleticileri, muayene istasyonunun akredite

edilmesi ve ayrıca Bakanlıktan gerekli iznin alınması şartıyla yola elverişlilik muayene belgesi
de düzenleyebilirler.

(2) Yola elverişlilik belgesi düzenlenmesinin istenilmesi halinde; 
a) Müstakil olarak sadece yola elverişlilik muayenesi yapılması halinde o araç için be-

lirlenen araç muayene ücretinin %50’si, 
b) Normal dönemsel (periyodik), özel ve zorunlu muayene işlemi esnasında yola elve-

rişlilik muayenesi yapılması halinde ise o araç için belirlenen araç muayene ücretinin %25’i, 
ücret alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve İdari Yaptırımlar ile İptal 

Denetim ve idari yaptırımlar
MADDE 19 – (1) Araç muayene istasyonlarının denetimi 2918 sayılı Kanun ile bu Yö-

netmelik kapsamında Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Araç muayene istasyonlarında;
a) Bu Yönetmelikte yer alan araç muayenelerinin yapılmasıyla ilgili teknik ve idari ko-

şullar, 
b) Bu Yönetmeliğe uygun muayene yapılıp yapılmadığı, 
c) Makine ve teçhizatı ile çalıştırılan personelin nitelik ve niceliği, 
ç) Her türlü araç muayene kayıtları,
d) Mevzuat kapsamına giren diğer hususlar, 
Bakanlığın belirleyeceği periyodlarla ve yine Bakanlığın yetkilendireceği personel ta-

rafından denetlenir.
(3) Gerek görülmesi halinde periyodik denetimlerin dışında da denetim yapılabilir.
(4) İşletici, Genel Müdürlük tarafından yapılacak denetimlerde denetleyici/denetleyi-

cilere denetimle ilgili istenilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. 
(5) Denetim esnasında, denetleyici/denetleyicilerin gerek görmesi halinde işletici, so-

nuçlandırılmış bir aracın muayenesini herhangi bir ücret almadan yeniden yapar/yaptırabilir.
(6) Bakanlıkça, işletme belgesiyle yetki verildiği halde 5 inci maddeye, 6 ncı maddenin

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, on ikinci, yirmi dördüncü, yirmi yedinci,
yirmi sekizinci, otuzuncu fıkralarına, 8 inci maddenin birinci, ikinci, dördüncü, altıncı fıkrala-
rına, 10 uncu maddenin birinci, ikinci fıkralarına, 11 inci maddenin beşinci fıkrasına, 14 üncü
maddenin birinci, dördüncü, beşinci fıkralarına, 15 inci maddenin birinci fıkrasına ve 19 uncu
maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden araç muayene istasyonu işletenleri hakkında
2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(7) Bakanlıkça, işletme belgesiyle yetki verildiği halde;
a) 6 ncı maddenin altıncı fıkrasının (b) bendine, yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine,

6 ncı maddenin onuncu, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on sekizinci, yirmi ikinci, otuz
ikinci fıkralarına, 9 uncu maddenin on birinci fıkrasına, 11 inci maddenin birinci, ikinci, altıncı,
yedinci fıkralarına, 15 inci maddenin ikinci fıkrasına ve 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına
aykırı hareket eden araç muayene istasyonu işletenleri hakkında 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname çerçevesinde 2000 Türk Lirası, 
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b) 6 ncı maddenin on birinci, yirmi üçüncü, yirmi dokuzuncu fıkralarına, 10 uncu mad-
denin üçüncü fıkrasının (b) bendine, 12 nci maddenin ikinci fıkrasına, 17 nci maddeye, 18 inci
maddenin birinci fıkrasına ve 22 nci maddeye aykırı hareket eden araç muayene istasyonu iş-
letenleri hakkında 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde 5000 Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır. 
(8) İdari para cezalarının verilmesine ilişkin usuller;
a) İdari para cezası tutanakları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa

göre düzenlenir.
b) Bu Yönetmelikte belirtilen 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre uygula-

nacak idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygu-
lanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

c) Bu Yönetmeliğe aykırılık nedeniyle 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü-
kümlerine göre uygulanacak idari para cezası işlemlerinde tespit edilen her kabahat için ayrı
ayrı idari para cezası uygulanır.

ç) 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi çerçevesinde düzenlenecek idari para cezaları
uygulamalarında belirtilen bir yıllık sürenin tespitinde takvim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri
esas alınır.

d) Verilmiş olan birinci ve ikinci idari para cezalarına ilişkin on beşer günlük eksiklikleri
düzeltme müddeti verme tutanağı düzenlenir. Bu on beş günlük süreler içerisinde aynı ihlal
nedeniyle söz konusu istasyon için yeniden idari para cezası uygulanmaz. Üçüncü idari para
cezasında eksiklikleri düzeltme müddeti verme tutanağı düzenlenmez.

e) Bir takvim yılı içerisinde; aynı istasyonda ikinci ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan
idari para cezası işlemin kesinleşmesinden sonra, birinci idari para cezasının yargı organı ta-
rafından iptal edilmesi durumunda, ikinci idari para cezası işlemi birinci idari para cezası işlemi
olarak değerlendirilir, ancak tutanak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu durumda
yeni bir idari para cezası kesilirse bu idari para cezası ikinci idari para cezası olarak düzenle-
nir.

f) Bir takvim yılı içerisinde; aynı istasyonda üçüncü ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan
idari para cezası işleminin kesinleşmesinden sonra, birinci ve/veya ikinci idari para cezasının
Yargı organı tarafından iptal edilmesi durumunda, (ç) bendinde yer alan usulle üçüncü idari
para cezası işlemi birinci veya ikinci idari para cezası işlemi olarak değerlendirilir, ancak tu-
tanak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

g) Bir takvim yılı içerisinde; aynı istasyonda üçüncü ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan
idari para cezası tebliği ve işletme yetki belgesinin iptal edilmesinden sonra; birinci ve/veya
ikinci idari para cezasının Yargı tarafından iptal edilmesi durumunda, iptal edilmiş olan işletme
yetki belgesi ücretsiz olarak yeniden geçerli hale getirilir. Yeni düzenlenmiş belge var ise, ücreti
iade edilir.

ğ) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre uygulanacak idari para cezaları, teb-
liğinden itibaren bir ay içinde, 2918 sayılı Kanuna göre uygulanacak idari para cezaları, tebli-
ğinden itibaren on beş gün içinde ödenir.

İşletme yetki belgesinin iptal edilmesi ve yeniden yetkilendirme
MADDE 20 – (1) 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği bir

yıl içerisinde üçüncü kez idari para cezası işlemi tesis edilen istasyonun işletme yetki belgesi
iptal edilir. Bu halde araç muayene istasyonu işletici tarafından yeniden işletme yetki belgesi
alınıncaya kadar Bakanlık gözetiminde çalıştırılır. Bu durumda muayene istasyonunun personel
giderleri dâhil her türlü işletme masrafı işletici tarafından karşılanır. Bu istasyondan elde edilen
gelirin tamamı hazine payı olarak ilgili vergi dairesine yatırılır. 
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(2) İşletici, iptal edilen istasyona ait işletme yetki belgesini yeniden almak üzere, iptal
tarihini takip eden on beş iş günü geçtikten sonra talepte bulunabilir. Uygun görülmesi ve şart-
ların sağlanması halinde o istasyona yeniden işletme yetki belgesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İmtiyaz Sözleşmesinin Feshi ve Bilgilerin Gizliliği

İmtiyaz sözleşmesinin feshi
MADDE 21 – (1) İmtiyaz sözleşmesinin 19 uncu maddesinde belirtilen hususların ye-

rine getirilmemesi halinde imtiyaz sözleşmesinin İdare tarafından feshedilmesi, mevcut temi-
natların irat kaydedilmesi ve araç muayene istasyonlarının İdare tarafından işletilmesi zorun-
ludur.

Bilgilerin gizliliği 
MADDE 22 – (1) Mahkemeler ile Bakanlık tarafından uygun görülen kurumlar hariç;

araçlara ve muayene raporuna ilişkin işletici sistemlerinde bulunan veriler ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamında Bakanlığın onayı alınmadan üçüncü kişilere açıklanamaz, verilemez ve
kullandırılamaz.

(2) Bakanlık tarafından işleticinin kullanımına açılan veriler işletici tarafından üçüncü
kişilerle paylaşılamaz. 

(3) İşleticiler; muayene edilen araçlarla ilgili olarak sadece kusursuz, hafif kusurlu, ağır
kusurlu ve emniyetsiz muayene raporu düzenlenen araç sayılarını Kamuoyu ile paylaşabilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 23 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici iş-

lemler yapmaya yetkilidir.
Sürelerin başlangıcı ve bitişi
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen belgelerde belirtilen geçerlilik ta-

rihleri hariç diğer süreler, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri
sürelere dâhil değildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü
izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar.

Bildirim
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para cezaları, işletme yetki

belgesi iptali ve imtiyaz sözleşmesinin feshine ait bildirimler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanununa ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç

Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

Atıflar
MADDE 27 – (1) Mevzuatta ve imtiyaz sözleşmelerinde 26 ncı madde ile yürürlükten

kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Mevcut İmtiyaz Sözleşmesine göre yapılmakta olan araç

muayene hizmetinin sözleşme süresi sonunda kesintiye uğramaması için, işleticinin Bakanlığa
son sunduğu teminat mektupları imtiyaz sözleşme süresi bitimini takip eden üç yılı kapsar.
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(2) Araç Muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl ön-
cesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15/8/2027
tarihine kadar sonuçlandırılır.

(3) 6 ncı maddenin yirmi dokuzuncu fıkrası bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren
üç yıl süre ile uygulanmaz.

(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında muayenesi onay-
lanmayan araçların 6 ncı maddenin yirmi dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılacak muayene
tekrarları; muayenenin yapıldığı araç muayene istasyonunda veya aynı ilde yer alan diğer sabit
muayene istasyonlarından birinde yapılmasına bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç
ay süre ile devam edilebilir.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari
Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’ne 50 nci maddeden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Küresel salgın durumunda süre uygulamaları
EK MADDE 1 – (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen

durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde,  bu Yönet-
meliğe göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak bu Yönetmelik
kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler İnceleme Komisyonu
tarafından uzatılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumda uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen
durdurulması halinde, bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletme-
lerinde, anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer
alan şart aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ek 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen muafiyet,

2019 ve 2020 yılları yılsonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/11/2013 28823
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 20/8/2016 29807
2- 24/3/2017 30017
3- 15/1/2019 30656 (Mükerrer)
4- 6/3/2020 31060
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 402)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları

Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2021 yılı aylık kira bedellerinin

tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m²,

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir

metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı ko-

nutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate

alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının

mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesisle-

rinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık

her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m²,
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c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61

TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve ben-

zeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

MADDE 5 – (1) Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamın-

daki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş ta-

rafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapıl-

mamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki

yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan

yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini

dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki

aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuru-

luşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak

her bir metrekare başına 0,29 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve

25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde be-

lirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 3/1/2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli

Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 45 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1 ADET AKÜLÜ EXPROOF TRANSPALET ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
GLİ Müdürlüğü İhtiyacı 1 Adet Akülü Exproof Transpalet Alınacaktır. 
İhale Kayıt No  : 2020/725240 
1) İdarenin  
a) Adı  : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
b) Adresi  : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
c) Telefon ve Faks  : Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 
d) Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2) İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 1 Kalem Akülü Exproof Transpalet 
b) Teslim Edileceği Yer  : GLİ Müdürlüğü Tunçbilek/KÜTAHYA ambarı 
c) Teslim Tarihi  : Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek 

parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir. 
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve 
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 
yapılabilecektir. 

3) İhalenin Yapılacağı Yer  : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 
Yenimahalle/Ankara (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 
İhale Salonu) 

4) İhale Tarih ve Saati  : 09/02/2021      14:30 
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 
karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL'dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek 
suretiyle bulunan 08/07/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 
120 takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; "Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri" hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
üyeliği zorunludur. 

11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, 
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faksa ya da 
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 11347/1-1 
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TANITIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: 
 

Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Mevcut Reklam Ünitelerinin Kiraya 
Verilmesi ve Yeni Reklam Üniteleri Oluşturulması 

Niteliği 

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 
cadde, sokak, bulvar, meydan, alt/üst geçitler ve sair alanlar ile raylı sistem 

istasyon ve bekleme alanlarında, mevcut ve tesis edilecek olan toplamda 3701 
adet (931 Mevcut, 2770 Yeni konumlandırılacak) reklam ünitesi ile toplu 

taşıma (Tramvay-Gemi) araçlarının üzerine reklam koyma ve işletim hakkının 
10 (on) yıl süreyle işletmeye verilmesi işidir. 

İhale Yöntemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre  
“Kapalı Teklif Usulü” 

İşin Süresi Sözleşmenin imzalanmasından ve yer tesliminin yapılmasından sonra  
10 (on) yıldır. 

Yer ve Miktar İl İlçe Mevcut Reklam 
Alanları 

Yeni Yapılacak 
Reklam Alanları 

İzmir Tüm İlçeler 931 adet 2770 adet 

Tahmin Edilen Bedel 242.744.956,00 TL (ikiyüzkırkikimilyonyediyüzkırkdörtbindokuzyüzellialtı Türk 
Lirası)+KDV/ 10 (on) Yılllık 

Geçici Teminat Miktarı 7.282.348,68 TL (yedimilyonikiyüzseksenikibinüçyüzkırksekiz Lira, altmışsekiz 
Kuruş) 

İhale Dosyası Satış Bedeli 2.000 TL (ikibin) 

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin 
Edileceği Adres / Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Tanıtım Şube Müdürlüğü 

Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 Konak İZMİR 
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin 

Edileceği Saat 
Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 

- 16.00 saatleri arası 

İhale için son evrak verme tarihi ve saati 
21.01.2021 tarihinde, en geç saat 12.00’a kadar Basın Yayın Halkla İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı, Tanıtım Şube Müdürlüğüne (Halkapınar Mah. Şehitler Cad. 
No: 138 – 140 / B Blok Kat 3 Konak/İzmir) 

İhale için evrak teslim adresi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Tanıtım Şube Müdürlüğü 
Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 Konak İZMİR 

İhale tarihi (dış zarfların açılması) ve 
saati İhale 21.01.2021 Günü Saat 14.00'da 

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) 
adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü Binası 4. Kat 
Toplantı Salonu Konak İZMİR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların 
açılması) Tarih ve saati 28.01.2021 Günü Saat 14.00’da 

İhale Komisyonu Toplantı Yeri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü Binası 4. Kat 
Toplantı Salonu Konak İZMİR 

 
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 
1.İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü; Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 
Konak İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. 
Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 
verebilecektir. 

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.  



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2021 – Sayı : 31356 

 

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. DIŞ ZARF  
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,  
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı 

Beyannamesi,  
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
1.8. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 
makbuzu, 

1.9. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 
ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca İlgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik 
Kurumundan ihale gününden önceki 10 (on) gün öncesinde alacağı “borcu yoktur” belgeleri, 

1.11. İdari Şartnamenin 9. maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya 
Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 
uygun olarak düzenlenecek taahhütname,  

1.12. Bu iş ile ilgili olarak son 5 (beş) yıl içinde Büyükşehir belediyelerinde açık hava 
reklam İşletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim 
olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması 
gerekir. 

1.13. İstekli daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesini ve bu işlere ilişkin 
ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektuplarını, yurt dışı ve yurt içi iş deneyim belgesini, yaptığı 
işe ait sözleşme ve faturaları sunacaktır. 

1.14. İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna 
göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer 
kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığını, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunda bulunmayan hükümler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin hükümleri geçerli olacaktır. 

1.15. İstekliler, İzmir Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale 
gününden önceki son 10 (on) gün içerisinde alınan güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

1.16. Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına ve internet üzerinden erişim 
sağlanan reklam mecralarına yönelik reklam ve reklam altyapı hizmetleri verdiğine dair belge. 

2. İÇ ZARF 
2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli 
zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından 
makbuz karşılığı satın alması mecburidir. İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya 
başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade 
edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.  

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 11340/1-1 
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İŞYERLERİ VE EKLENTİLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Karabük Belediye Başkanlığından: 
1-İlimiz Bayır Mahalle 17 pafta 154 ada 131 parsel Kares İş Merkezinde, Albay Karaoğlanoğlu 

Caddesinden giriş zemin üstü 1.katta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3.011,32 m2 net kullanım 
alanlı işyerleri ve eklentileri bir bütün olarak KDV hariç aylık 100.000,00 TL kira üzerinden 2886 
sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 120 aylığına kiraya verilecektir. 

2-İhale konusu işyerlerinin muhammen bedeli ve geçici teminatları : 
Kares İş Merkezi giriş zemin üstü 1.katta bulunan 3.011,32 m2 net kullanım alanlı işyerleri 

ve eklentilerinin Aylık kira bedeli 100.000,00 TL+KDV(KDV oranlarında değişiklik olması halinde 
değişen oranlar uygulanır) muhammen bedeli aylık 100.000,00TL x 120 ay =12.000.000,00.TL kira 
toplam muhammen bedel olup, Geçici teminatı (% 3’ü) : 360.000,00.TL’ dir. 

3- İhale yeri ve saati : 
a) İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacaklardır. 
b) Teklifler 2886 Sayılı Yasanın 38. maddesine göre “Teklifler ilanda belirtilen saate 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın 
üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 
komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir.” 18/01/2021 Pazartesi günü en geç saat 15.30’da Belediyemiz Yazı 
İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

c) İhale 18/01/2021 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümen salonunda 2886 
sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacaktır. 

4-İhaleye gireceklerde aranan şartlar: 
1) Türkiye’de tebligat için adres göstermek. 
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri 

vermek. (Teminat nakit olarak ödenecekse ihale saatine kadar ödenmiş olacaktır.) 
3) Şartname alındığına dair belge 
4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği  
5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi  
6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2021 yılında alınmış 
7) İmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

noterden 
8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2021 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğunu gösterir belge 

9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 
beyannamesi noterden 

10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi 

hariç)  
5-Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar.  
6-İhale şartnamesi 250,00TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.  
İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 
Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 
İlan Olunur. 11218/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 47/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 27/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 54/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 46/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
Odyometri Programı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Duyurulur. 

Birimi Unvanı K/D Adet 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

Y.Dil Niteliği 

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Tibbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü 

Odyometri 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Odyoloji veya Odyoloji ve 
konuşma bozuklukları alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olup, 

tam teşekküllü hastanelerde 
odyometri alanında en az 5 (beş) 

yıl tecrübesi olmak. 
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bilgisayar 
Teknolojisi Bölümü 
Bilgisayar Destekli 

Tasarım ve 
Animasyon 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders 
Verecek) 

5 1 SÖZ / EA MUAF 

Çizgi film ve animasyon, grafik, 
görsel iletişim tasarımı, 

reklamcılık ve görsel tasarım, 
görsel sanatlar ve görsel iletişim 
tasarımı bölümlerinden birinden 

lisans mezunu olup alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak ve 
belgelendirmek şartıyla lisans 
mezuniyet tarihinden itibaren 

alanında en az iki yıl deneyimli 
olmak. 

 26/1-1 
—— • —— 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Üyesi alım ilanında yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 
Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun ilan açıklaması 
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM 
DALI UNVAN DER. AÇIKLAMA 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Dr.Öğr. 
Üyesi 3 

Dil ve Konuşma Terapisi 
Anabilim Dalında yüksek lisans 

ve doktora yapmış olmak. 
 49/1-1 

—— • —— 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik personel alım ilanımızda aşağıdaki tabloda yer alan düzeltme yapılmıştır. 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM 
DALI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
DERECESİ İLAN ŞARTLARI 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Eğitim 
Programları 
ve Öğretim 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 4 Pisa sınavları ve/veya öğrenci 
başarısı üzerine çalışmaları olmak. 

İlan olunur. 13/1-1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim 
Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanı 
alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

ÖZEL ŞARTLAR ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Göğüs Hastalıkları Profesör - 1 

Florence 
Nightingale 
Hastanesi 
Hemşirelik 

Yüksekokulu 

İngilizce Hemşirelik - Profesör* 

Hemşirelik (Doğum ve 
Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği) Bilim 

Alanında Doçentlik 
Unvanı almış olmak. 

1 

Florence 
Nightingale 
Hastanesi 
Hemşirelik 

Yüksekokulu 

İngilizce Hemşirelik - Doçent* 

Hemşirelik (İç 
Hastalıkları 

Hemşireliği) Bilim  
Alanında Doktora 

Unvanı almış olmak. 

1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

*23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam puan 
üzerinden asgari 80 puanı gösterir belgeye sahip olmak ve  İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Başvurular İlan Tarihinden itibaren 15 gündür. 
 11247/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. Maddeleri 

ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim 

Üyeleri alınacaktır. 

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, 

lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde 20.01.2021 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek 

suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

-Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber 

https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/dokumanlar/akademik-yukseltme-ve-atama-

yonergesi.pdf ?sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 20.01.2021 

Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. 

No: 140   34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul 

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

 

Fakülte Bölüm/Program 
Öğretim 

Üyesi 
Alanı Ek Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

1 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, 

Elektrik Mühendisliği, Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği, 

Optoelektronik, Fotonik, 

Nanoelektronik konularında 

doktora yapmış olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

 

 2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 11320/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 11321/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 11331/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 69)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Çorum İli, Merkez İlçe, Kale Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3354)
–– Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Barış Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3355)
–– Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 3356)
–– Isparta İli, Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Eğirdir Gölü 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: 3357)

–– Manisa İli, Kula İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 7. Grup 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: 3358)

–– Isparta İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Gölcük Krater Gölü 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: 3359)

–– Mersin İli, Erdemli İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alata Sahili 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: 3360)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Yeşilova KÖK Çevre Hatlar Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3361)

–– Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Mezitli İlçesi Küçük Sanayi Sitesi
Projesinin Hayata Geçirilmesi Amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3362)

–– 22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel Nedeniyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Merkez İlçe, Çaldağ Köyünde İhtiyaç Duyulan
Konutların Yapımı Amacıyla Özel Mülkiyete Konu Taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3363)

–– Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi Kapsamında Osmaniye İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı
Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3364)

–– Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, İnönü Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Millet Bahçesi Projesi Alanına Dâhil Edilmek Üzere
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3365)

–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan İnebolu DM-Uğrak KÖK Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3366)

–– Ömerli Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3367)

–– Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje
Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3368)

–– EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirketi Adana Özel Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3369)
–– Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Iğdır İli, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık İlçeleri Sınırları

İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3370)

–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3371)
–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beykoz (İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı) Çavuşbaşı ve Görele

Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen
Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3372)

–– Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak
İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3373)

YÖNETMELİKLER
–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik (Karar Sayısı: 3374)
–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik
–– Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 402)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/100, K: 2020/62 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/12/2020 Tarihli ve 2017/29420 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/12/2020 Tarihli ve 2018/17680 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
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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