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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ğ), (ı), (i),
(j), (l), (n), (ş), (u), (ü), (z), (ee), (ff), (ll), (mm) ve (nn) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
(ö) bendinde yer alan  “kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibareleri eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent ek-
lenmiştir. 

“a) Azaltma: 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Şebeke Yönetmeliğine göre, Sistem İşletmecisinin hızla hareket etmesi gereken acil
durumlarda Sistem İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına tahsis edilmiş olan Fiziksel
İletim Haklarının alış-veriş programı verilmeden önce düşürülmesi,”

“ğ) Enterkonneksiyon İşletme Anlaşması: Sistem İşletmecisi ve enterkonneksiyon oluş-
turulan diğer ülke iletim veya dağıtım şirketi arasında yapılan ve enterkonneksiyon hattının iş-
letilmesi ile ilgili esas ve usulleri içeren anlaşmayı,”

“ı) Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması: Sistem İşletmecisi tarafından işletilen ulus-
lararası enterkonneksiyon hatları üzerinden hizmet alan lisans sahibi tüzel kişi ile Sistem İş-
letmecisi arasında imzalanan ve enterkonneksiyon hattının kullanımı ile ilgili esas ve usulleri
içeren anlaşmayı,”

“i) ENTSO-E (Avrupa Elektrik Şebekesi İletim Sistemi İşletmecileri): Kâr amacı güt-
meyen bir uluslararası kuruluş olarak ve Avrupa Birliğinin 714/2009 sayılı Sınır Ötesi Elektrik
Ticareti Tüzüğünde belirtildiği şekilde, Topluluk düzeyinde iç elektrik piyasasında entegras-
yonun tamamlanması, sınır ötesi elektrik ticaretinin iyileştirilmesi, Avrupa elektrik iletim şe-
bekesinin optimal yönetilmesinin, koordineli işletilmesinin ve arz güvenliğinin sağlanmasını
teminen tüm İletim Sistemi İşletmecileri arasında işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla kurulmuş
uluslararası kuruluşu,”
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“j) İhale dokümanları:  Sistem İşletmecisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan ve hat kapasite tah-
sisine ve bu kapasitelerin kullanımına ilişkin dokümanları,”

“l) İkincil Fiziksel İletim Hakkı Piyasası: Senkron paralel bağlantılarda bir Fiziksel İle-
tim Hakkı sahibine ihalelerde ya da Fiziksel İletim Hakkı devri yoluyla tahsis edilen Fiziksel
İletim Haklarının başka bir tedarik şirketine veya ihracat yönünde bir üretim lisansı sahibine
devrine olanak sağlayan mekanizmayı,”

“n) İletim Sistemi İşletmecileri Arası Tazmin Mekanizması: Birbirlerine senkron paralel
bağlı İletim Sistemi İşletmecileri arasındaki sınır ötesi fiziki akışlarla ilgili olarak sınır ötesi
fiziki akışın başladığı (kaynak) ve sonlandığı (varış) ulusal iletim sistemlerindeki fiziki akışları
esas alacak şekilde, iletim sistemi transit olarak kullanılan İletim Sistemi İşletmecisine, sınır
ötesi akışların gerçekleştirilmesine ilişkin olarak, ileriye dönük uzun dönemli maliyetleri, ka-
yıpları, yeni altyapı yatırımlarını ve mevcut altyapı maliyetlerinin uygun bir oranını dikkate
almak suretiyle belirlenen bir bedelin ödenmesini öngören mekanizmayı,”

“ş) Kısıt Yönetimi Bedeli: İthalat ve/veya ihracat faaliyeti çerçevesinde yapılan elektrik
enerjisi nakli için kullanılacak enterkonneksiyon hat kapasitesinin tahsisinde kısıt olması ha-
linde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Sistem İşletmecisine veya Kanunun 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlara ödenen bedeli,”

“u) Kullanım Faktörü: Kapasite tahsisi yapılan enterkonneksiyon hatlarının belli bir
zaman diliminde fiili kullanımı sonucu hat üzerinden transfer edilen toplam enerjinin, aynı za-
man dilimi içerisinde hatta tahsis edilmiş bulunan tüm kapasitenin kullanılması durumunda
hat üzerinden transfer edilmesi gereken toplam enerji miktarına yüzde (%) cinsinden oranı,”

“ü) Kullanıma Açık Kapasite (KAK): Belirli bir enterkonneksiyon hattı veya sınır ba-
zında hesaplanmış olan Net Transfer Kapasitesinden, Tahsis Edilmiş Kapasitenin çıkarılması
sonucu bulunan ve piyasa katılımcılarının kullanımına sunulan megavat (MW) cinsinden elektrik
enerjisi güç miktarını,”

“z) Net Transfer Kapasitesi (NTK): Bir enterkonneksiyon hattı veya sınır bazında, ulu-
sal elektrik sistemi ile komşu ülke elektrik sistemi arasında her iki elektrik sisteminde uygula-
nan bütün güvenlik kriterleri ve gelecekte oluşabilecek belirsizlikler de dikkate alınarak he-
saplanan transfer edilebilen megavat (MW) cinsinden azami elektrik enerjisi güç miktarını,”

“ee) Sistem İşletmecisi: 36 kV ve altındaki şebeke için ilgili dağıtım şirketini, 36 kV
üstü şebeke için TEİAŞ’ı,”

“ff) Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK): Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ya-
pılan uluslararası anlaşmalarla veya bu Yönetmelik kapsamında tahsis edilmiş veya kullanıcı-
ların hat inşa etmesi nedeni ile tahsis edilen megavat (MW) cinsinden kapasite miktarlarının
toplamını,”

“ll) Fiziksel İletim Hakkı (FİH): Elektrik transferleri için megavat (MW) olarak ifade
edilen enterkonneksiyon kapasitesini kullanma hakkını,”

“mm) Fiziksel İletim Hakkı Devri: Tüzel kişiler tarafından inşa edilen enterkonneksiyon
hatları sebebi ile ilgili tüzel kişiye tahsis edilen kapasite hariç olmak üzere, sahip olunan Fi-
ziksel İletim Haklarının İkincil Fiziksel İletim Hakkı Piyasası yoluyla devrini,”

“nn) Fiziksel İletim Hakkı Sahibi: İhale veya İkincil Fiziksel İletim Hakkı Piyasası yo-
luyla Fiziksel İletim Hakkına sahip olan sınır ötesi ihale katılımcısını veya tüzel kişiler tara-
fından inşa edilen enterkonneksiyon hatları sebebi ile ilgili tüzel kişiye yapılan kapasite tahsisi
yolu ile Fiziksel İletim Hakkına sahip olan tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiyi,”

“üü) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“c) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki top-

lam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 7 – (1) Elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı yapılabilecek enterkonnek-
siyon hatları, Bakanlık görüşü doğrultusunda Sistem İşletmecisi tarafından ilan edilir.

(2) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat
ve/veya ihracat yapılmasına yönelik faaliyette bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi şirketler
Sistem İşletmecisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan
uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilir ve
kapasite tahsisine hak kazanmaları durumunda, tahsis edilen miktar ve süre kadar elektrik ener-
jisi ithalatı ve/veya ihracatı yapabilirler.

(3) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ihracat
yapılmasına yönelik faaliyette bulunmak isteyen üretim lisansı sahibi şirketler Sistem İşletme-
cisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuru-
luşlar tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilirler ve kapasite tah-
sisine hak kazanmaları durumunda, tahsis edilen miktar ve süre kadar elektrik enerjisi ihracatı
yapabilirler.

(4) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat
ve/veya ihracat yapılması kapsamında verilecek teminat tutarı Sistem İşletmecisi tarafından
belirlenir ve duyurulur. Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kul-
lanarak ithalat/ihracat yapmak isteyen ve bu hakka sahip olan şirketler, belirlenen tutardaki te-
minat mektubunu Sistem İşletmecisine sunarlar. 

(5) Senkron paralel bağlantı sağlanmış ülkelerde Fiziksel İletim Hakkı elde etmiş kişi-
lerin Türkiye ile sınır ötesi elektrik ticaretini gerçekleştirebilmesi için 5 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen tüzel kişiler ile anlaşmaları gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Senkron paralel olmayan bağlantılarda ithalat faaliyetinde bulunmak

için yapılan lisans tadili başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması zo-
runludur:

a) İthalat yapılacak ülke.
b) İthal edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yakıt türü veya

türleri.
c) İthal edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin megavat (MW) cinsinden azami gücü,

kilovatsaat (kWh) cinsinden yıllık miktarı.
ç) İthalat faaliyeti için öngörülen başlama tarihi ve faaliyet süresi.
d) İthal edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin ülke sınırındaki teslim noktaları.
e) İthalatta kullanılacak yöntem.
f) Karşı ülkede elektrik enerjisi ithalatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili Kurumla ya-

pılan ve ilgili şirketin unvanını ve bu fıkra kapsamında bilgileri kapsayan ve ilgili enterkon-
neksiyon hattının kullanılabileceğini belirtir; ön anlaşma, protokol veya niyet mektubu ve söz
konusu enerjinin tedarik edilmiş veya edileceğine ilişkin muhatap şirket ile yapılan ön anlaşma,
protokol veya niyet mektubu. Ayrıca imza tarihi eski olmakla birlikte başvuru yapılacak süre
için yürürlükte olan bir Anlaşma sunulması halinde söz konusu Anlaşmanın geçerli olduğuna
ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından verilecek yazılı taahhütname.

g) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge.
(2) Senkron paralel olmayan bağlantılarda ihracat faaliyetinde bulunmak için yapılan

lisans tadili başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:
a) İhracat yapılacak ülke.
b) İhraç edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin megavat (MW) cinsinden azami gücü

ve kilovatsaat (kWh) cinsinden yıllık miktarı.
c) İhracat faaliyeti için öngörülen başlama tarihi ve faaliyet süresi.
ç) İhraç edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin ülke sınırındaki teslim noktaları.
d) İhracatta kullanılacak yöntem.
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e) Karşı ülkede elektrik enerjisi ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili kurumla ya-
pılan ve ilgili şirketin unvanını ve bu fıkra kapsamında belirtilen bilgileri içeren ve ilgili enter-
konneksiyon hattının kullanılabileceğini belirtir ön anlaşma, protokol veya niyet mektubu. Ay-
rıca imza tarihi eski olmakla birlikte başvuru yapılacak süre için yürürlükte olan bir Anlaşma
sunulması halinde söz konusu Anlaşmanın geçerli olduğuna ilişkin olarak başvuru sahibi tara-
fından verilecek yazılı taahhütname.

f) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge.
(3) Karşı ülkede elektrik enerjisi ithalatı/ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili Ku-

rumla yapılan ön anlaşma, protokol veya niyet mektubu, söz konusu ülkedeki Türk Konsolos-
luğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan 20/6/1984
tarihli ve 3028 sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olmalıdır.

(4) Bu madde kapsamında belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Kuruma sunul-
ması durumunda;

a) Tedarik lisansına veya üretim lisansına sahip tüzel kişiler tarafından; mevcut ya da
yapılacak hatlar vasıtasıyla uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ül-
kelere, tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler için ithalat ve/veya ihracat faaliyetlerinde üretim li-
sansına sahip tüzel kişiler içinse ihracat faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunulması
halinde, Kurum tarafından, Bakanlık görüşü ile teknik konulara ilişkin olarak Sistem İşletme-
cisinin görüşü alınır.

b) Görüşlerin olumlu olması halinde, başvuru Kurum internet sayfasında duyurulur.
Duyuruyu izleyen on beş gün içerisinde, aynı hattı kullanmak suretiyle ithalat ve/veya ihracat
faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler ile aynı hattı kullanmak sure-
tiyle ihracat faaliyetinde bulunmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişiler de Kuruma baş-
vurabilir. Süresinde yapılan başvurular sonuçlandırılıncaya kadar aynı hat için yeni başvuru
kabul edilmez.

c) Aynı hat için birden fazla lisans tadil başvurusu olması ve kısıt oluşması halinde,
başvurular bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere ilgili Sistem İş-
letmecisine ve başvuru sahiplerine bildirilir. Sistem İşletmecisi başvuru sahipleri arasında ya-
pılacak yarışma ile kapasite tahsisine ilişkin işlemleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
kırk beş gün içerisinde sonuçlandırarak Kurul kararı alınmasını teminen sonucu Kuruma bil-
dirir. Yarışmayı kazanan başvuru sahibinin süresi içerisinde dokuzuncu maddede belirtilen bel-
gelerle birlikte lisans tadili için Kuruma başvurmaması durumunda bu durum Sistem İşletme-
cisine bildirilir ve yarışmada ikinci olan tüzel kişi hakkında Kurul kararı alınması için işlem
başlatılır.  

ç) Ulusal elektrik sisteminin elektrik enerjisinin ithal ya da ihraç edileceği ülkenin elektrik
sistemi ile senkron paralel şekilde işletilebilmesinin mümkün olmaması durumunda ithalat
veya ihracat faaliyetlerinden hangisinin yapılacağına ilişkin olarak Bakanlık görüşü esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Senkron paralel olmayan bağlantılar için ithalat ve/veya ihracat faaliyetinde bu-
lunması Kurul kararıyla uygun bulunan lisans sahibi tüzel kişiye öngörülen ithalat ve/veya ih-
racat faaliyetine ilişkin olarak başvuru sırasında sunulan belgelere uygun anlaşmaların ve en-
terkonneksiyon kullanım anlaşmasının Kuruma ibraz edilmesi durumunda faaliyet izni verile-
ceği ve bu yükümlülüğün otuz gün içerisinde yerine getirilmesi gerektiği yazılı olarak bildirilir.
Bu süre Kurul kararı ile uzatılabilir. Sunulacak anlaşmalar söz konusu ülkedeki Türk Konso-
losluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve 3028
sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olmalıdır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ha-
linde, ithalat ve/veya ihracat faaliyetine izin verilmesine ilişkin hükümler Kurum tarafından
ilgili tüzel kişinin lisansına derç edilir ve internet sayfasında yayımlanmak üzere ilgili Sistem
İşletmecisine bildirilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 –  (1) Enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat ve/veya ihra-

cat yapmak amacıyla hat kapasite tahsisine hak kazanmış lisans sahibi tüzel kişiler ve/veya di-
ğer ülkede yapılan ihalelerde Fiziksel İletim Hakkı elde etmiş olan kişi veya kuruluşlar ile
enerji alış/satış anlaşması yapmış olan ithalat ve/veya ihracat hakkı sahibi şirketleri kapsayan
dengeleme mekanizmasına ilişkin faaliyetler ve uzlaştırma işlemleri dengeleme ve uzlaştırmaya
ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Senkron paralel bağlantı dışındaki bağlantılarda ithalat ve/veya ih-

racat faaliyetinde bulunan bir tüzel kişinin lisansı kapsamında sürdürmekte olduğu ithalat ve/veya
ihracat faaliyetine süresinden önce son verme talebiyle Kuruma başvurması durumunda talep
Kurum tarafından ilgili Sistem İşletmecisine bildirilir ve hak sahibinin talebi Kurul Kararı alın-
masının ardından lisans tadili gerçekleştirilmek suretiyle sonuçlandırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sistem İşletmecisi ile enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımına hak kazanan
tüzel kişiler arasında Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalanır. Senkron paralel olma-
yan bağlantılar için genel hükümleri Kurul tarafından onaylanan standart nitelikteki enterkon-
neksiyon kullanım anlaşmaları kullanılır. Bu anlaşmanın genel hükümlerinde Kurul tarafından
değişiklik yapılması halinde, Sistem İşletmecisi ile hak sahibi tüzel kişiler arasında yeni genel
hükümleri içeren anlaşma Sistem İşletmecisi tarafından tüzel kişilere yapılacak bildirim tari-
hinden itibaren bir ay içerisinde imzalanır veya Sistem İşletmecisinin uygun görmesi halinde
Kurul tarafından değiştirilen hükümlere ilişkin bir ek sözleşme Sistem İşletmecisinin yapacağı
bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde imzalanmak suretiyle değişiklik hükümleri geçer-
lilik kazanır. Sistem İşletmecisinin bildirimine rağmen süresi içerisinde enterkonneksiyon kul-
lanım anlaşmalarını imzalamak üzere başvuruda bulunmayan tüzel kişilerin enterkonneksiyon
kullanım anlaşmaları Sistem İşletmecisi tarafından feshedilerek bu kişilerin enterkonneksiyon
kapasite kullanım hakları sona erdirilir.  Senkron paralel bağlantılarda Sistem İşletmecisi ile
enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımına hak kazanan tüzel kişiler arasında Sistem İşlet-
mecisi tarafından hazırlanan standart nitelikteki enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları imza-
lanır. 21 inci madde kapsamında yeni enterkonneksiyon hatlarının tüzel kişiler tarafından ya-
pılması durumunda ayrıca Sistem İşletmecisi ile enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımına
hak kazanan tüzel kişiler arasında ilgili Sistem İşletmecisi tarafından hazırlanan Tesis Sözleş-
mesi imzalanır.

(2) Lisans sahibi tüzel kişiler, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti çerçevesinde gerçekleş-
tirdikleri sınır ötesi elektrik ticareti faaliyetleri ile ilgili olarak Sistem İşletmecisine Enterkon-
neksiyon Kullanım Anlaşmasında belirtilen bildirimlerde bulunmakla ve iletim gerilim sevi-
yesinden kapasite tahsisi yapılan lisans sahipleri Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında
yer alan enterkonneksiyon hattının bağlı olduğu trafo merkezinin bulunduğu bölgeye ilişkin
tarife üzerinden hesaplanan iletim bedellerini, dağıtım gerilim seviyesinden kapasite tahsisi
yapılan lisans sahipleri Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında yer alan orta gerilim
seviyesinden özel tedarikçiden enerji alan tüketicilere ilişkin ticarethane abone grubunun tek
terimli tarifesi üzerinden hesaplanan dağıtım bedelini tahsis süresi boyunca ilgili Sistem İşlet-
mecisine ödemekle yükümlüdür.

(3) TEİAŞ iletim sistem işletmecileri arası transit akışlarla ilgili tazmin mekanizmasına
dâhil olması halinde uygulanmakta olan mekanizma uyarınca gerekli ödemeleri yapar ve ken-
disine yapılan ödemeleri tahsil eder. Söz konusu tazmin mekanizması uyarınca TEİAŞ’ın yap-
ması gereken ödemeler, metodoloji ve tarifenin Kurul tarafından onaylanmasını takiben tari-
felere yansıtılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Sistem İşletmecisinin bölgesel dengeleme piyasasının işletilmesi

ile ilgili olarak, senkron paralel bağlantı yoluyla ilgili iletim sistemleri ile yapacağı sınır ötesi
elektrik alışverişi, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin tahsisi, enterkonneksiyon hat kullanımının
takibi ve bu hatlardaki kısıt yönetimi, Sistem İşletmecisi tarafından yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Sistem İşletmecisi;
a) Bir enterkonneksiyon hattının işletmeye alınması,
b) Bir enterkonneksiyon hattındaki kapasite kullanımının, belirli bir nedenle son bulması,
c) İşletmede olan bir enterkonneksiyon hattında herhangi bir nedenle oluşacak kapasite

artışı,
hallerinde ortaya çıkacak kapasiteler hakkındaki bilgileri gerekli izin ve onayları alarak

ilan eder.
(2) Birinci fıkradaki enterkonneksiyon hatları ile ilgili olarak, Sistem İşletmecisi tara-

fından yapılan duyurularda asgari olarak;
a) Hatların güvenlik ve işletme ile ilgili standartları, NTK hesabına ilişkin olarak kul-

lanılan yöntemler hakkındaki bilgilere,
b) TEK değerlerine ve bu kapasitelerin nasıl kullanılmakta olduğuna,
c) Şebeke ve çevre şartları da göz önüne alınarak piyasanın kullanımına sunulan KAK

değerlerine ve kullanım şartlarına,
yer verilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Uluslararası enterkonneksiyon hatlarının net transfer kapasiteleri,

kullanıma açık kapasiteleri, tahsis edilmiş kapasiteleri, kullanıma açık kapasitelerin öngörülen
tahsisat süresi ve miktarları, sistem kısıtları ve piyasa şartları dikkate alınarak Sistem İşletmecisi
tarafından sınır veya hat bazında belirlenir ve ilan edilir.  Sistem İşletmecisi, enterkonneksiyon
hattı kapasite tahsis yönteminin belirlenmesi ve uygulanmasında;

a) Eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi,
b) Rekabetin geliştirilmesi,
c) Şeffaflık,
ilkeleri doğrultusunda hareket eder ve kısıt olması durumunda enterkonneksiyon hattı

kapasitesi, piyasa katılımcılarının kullanımına yarışma suretiyle sunulur. 
(2) Kurul, enterkonneksiyon hatlarına ilişkin kapasite tahsisi ile ilgili olarak birinci fık-

rada sıralanmış ilkeler doğrultusunda uygulanacak yarışma yöntemini değiştirebilir.
(3) İthalat ve/veya ihracat hakkı elde eden lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tesis edi-

len hatlar hariç olmak üzere, bir enterkonneksiyon hat kapasitesinin bir kullanıcıya tahsis süresi
bir defada iki yılı geçemez.

(4) Yeni tesis edilecek enterkonneksiyon hatlarının ithalat ve/veya ihracat hakkı elde
eden lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tesis edilmesi halinde yeni oluşacak kapasitenin söz
konusu tüzel kişiye doğrudan tahsisine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 

(5) Senkron paralel hatlar için yapılacak kapasite tahsisi yarışmasına katılacak lisans
sahibi tüzel kişilerin diğer ülkelerdeki tüzel kişiler ile yaptığı anlaşmalar enterkonneksiyon
hattı kapasite tahsisinde dikkate alınmaz.

(6) Kapasite tahsis sürecinde Sistem İşletmecisi tarafından, hattın kullanımı için baş-
vuruda bulunan tüzel kişilere söz konusu enterkonneksiyon hattı ile ilgili teknik bilgiler, ölçüm
yerleri ve gerekli olabilecek diğer bilgiler verilir ve duyurulur.
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(7) Senkron paralel bağlantılarda tahsis edilmiş kapasitenin, Sistem İşletmecisine ön-
ceden bilgi verilerek onay alınması şartıyla, söz konusu enterkonneksiyon hattı için ithalat
ve/veya ihracat faaliyetinde bulunmasına izin verilmiş diğer lisans sahibi tüzel kişilere ikincil
piyasalarda satışı mümkündür. İkincil Fiziksel İletim Hakkı Piyasasına ilişkin usul ve esaslar
TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurul onayına sunulur.

(8) Sistem İşletmecisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ilgili tüzel
kişilerin tahsis edilmiş kapasite haklarını kullanamamaları veya kapasitelerinde azaltma mey-
dana gelmesi durumunda, Sistem İşletmecisine ödenmiş bulunan kısıt yönetimi bedelinin kul-
lanılamayan döneme tekabül eden kısmı ilgili tüzel kişiye geri ödenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Kısıt yönetimi yöntemleri ve kısıt yönetimi bedelleri ile ilgili kurallar
MADDE 18 – (1) Enterkonneksiyon hatlarının kapasite tahsisinde, ulusal elektrik sis-

temi ve komşu ülkelere ait elektrik sistemlerinin şebeke güvenliğini tehlikeye düşürmeden ve
ulusal elektrik sistemi ve komşu ülkelere ait elektrik sistemlerinin işletme standartlarıyla uyum-
lu olacak şekilde mümkün olan en yüksek kapasitenin piyasa katılımcılarına sunulması esastır.

(2) Yapılacak kapasite tahsis yarışmasında enterkonneksiyon hattına ilişkin ilan edilen
kapasiteden daha az talep gelmesi durumunda kısıt yönetimi bedeli alınmaz. 

(3) Yarışma yapılması suretiyle yapılan kapasite tahsisinde kullanım dönemi içerisinde
herhangi bir nedenle bir kısım kapasite tahsisinin iptali nedeniyle atıl bir kapasite ortaya çıktığı
takdirde, bu durum mevcut enterkonneksiyon hattı kapasitesini kullanan diğer kullanıcıların
haklarını ve kısıt yönetimi bedellerini etkilemez.

(4) Enterkonneksiyon hattı kapasite kullanım hakkının kullanım faktörü değerlendirmesi
veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya hak sahibi tüzel kişinin lisansının iptal
edilmesi veya sona ermesi sonucunda iptali veya yürütülen ithalat ve/veya ihracat faaliyetinin
süresinden önce kullanıcı tarafından sona erdirilmesi hallerine bağlı olarak kaybedilmesi duru-
munda hakkı sona eren tüzel kişinin varsa kısıt yönetimi bedeli ödeme yükümlülüğü devam eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kısıt yönetimi bedellerinden ve iletim sistemi işletmecileri arası transit akışlarla
ilgili tazmin mekanizmasından kaynaklanan gelirlerin kullanılması

MADDE 19 – (1) Kısıt yönetimi bedellerinden ve iletim sistem işletmecileri arasındaki
tazmin mekanizmasından kaynaklanan gelirler öncelikle;

a) Yeni enterkonneksiyon hatlarının tesisinde,
b) Mevcut enterkonneksiyon hatlarının NTK miktarının artırılması için gereken iletim

veya dağıtım sistemlerinin güçlendirmelerinin tesisinde,
c) Mali ihtiyaçları ile ilgili ve Kurul tarafından onaylanan diğer amaçlara yönelik olarak,
kullanılır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 20 – (1) Senkron paralel bağlantılarda; tahsis edilmiş veya İkincil Fiziksel

İletim Hakkı Piyasasında devralınmış veya enterkonneksiyon hattı inşa etmiş olması nedeniyle
tahsis edilen kapasite miktarlarının tamamını veya bir kısmını ihale dokümanında belirtilen
bildirim zamanı içinde kullanacağını bildirmeyen Fiziksel İletim Hakkı sahipleri, söz konusu
kapasitenin kullanılmayan kısmındaki kullanım haklarını kaybederler. Söz konusu kapasite,
ihale dokümanında tanımlanan ihale dönemlerine uygun olarak yeniden ihale edilebilir. Bu
fıkra kapsamında tahsis edilen kapasiteye ilişkin kullanım haklarını kaybeden tüzel kişilerin
varsa tahsisattan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri devam eder.

(2) Tüzel kişiler tarafından inşa edilerek ilgili tüzel kişiye kapasite tahsisi yapılan en-
terkonneksiyon hatları ve senkron paralel bağlantılar hariç olmak üzere, enterkonneksiyon hat-
larının kapasite tahsisine hak kazanmış lisans sahibi tüzel kişilerin enterkonneksiyon hatlarını
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belirlenen kullanım faktörü oranında veya üzerinde kullanması esastır. Altı aydan kısa süreli
kapasite tahsislerinde kullanım faktörü değerlendirmesi yapılmaz. Enterkonneksiyon hattı
kapasite tahsisinde, tahsis sonrası kısıt olması durumu hariç olmak üzere, hattın kapasite
kullanım süresi başladıktan sonraki ilk bir ay ve son üç ay hariç tutulmak üzere her ay sonunda
değerlendirme yapılır. İlgili Sistem İşletmecisi tarafından yapılan hesaplama sonucunda kul-
lanım faktörünün son ay için yüzde ellinin altında veya son üç ay ortalamasının yüzde altmışın
altında olduğunun tespit edilmesi halinde, Sistem İşletmecisi yapmış olduğu hesaplamaları
Kuruma bildirir. Enterkonneksiyon hattı kapasite kullanım hakkının Kurul tarafından iptal edil-
mesi durumunda ilgili kullanıcının enterkonneksiyon hattı kapasite tahsisinin iptal edildiği ve
kalan kullanım dönemi ve/veya yeni kullanım dönemi için tahsis yapılacağı Sistem İşletmecisi
tarafından duyurulur. İlgili kullanıcının hakları, kullanım hakkı Kurul tarafından iptal edilene
kadar devam eder. Ancak bu süre içerisinde ilgili kullanıcının iptale konu kullanım şartlarını
yerine getirmesi kendisine yeni haklar sağlamaz ve yeni kullanıcının haklarını etkilemez. 

(3) Kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar Sistem İşletmecisi tarafından hazırlanarak
Kurul onayına sunulur ve onayı müteakip Sistem İşletmecisi tarafından hazırlanan ihale dokü-
manları internet sitesinde duyurulur. Ancak 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapı-
lacak olan kapasite tahsislerinde ayrıca usul ve esasların onaylanmasına gerek olmayıp, Kurul
tarafından onaylanan ihale dokümanları çerçevesinde kapasite tahsisleri gerçekleştirilir.

(4) Hak sahibi tüzel kişiler ödeme yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini te-
minen Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması kapsamında belirlenen teminatı ve yeni enter-
konneksiyon hatlarının tüzel kişiler tarafından yapılması durumunda 21 inci madde uyarınca
Tesis Sözleşmesi kapsamında belirlenen teminatı ilgili Sistem İşletmecisine vermekle yüküm-
lüdür. Bu teminatların iadesi ve irat kaydedilmesine ilişkin hükümler Enterkonneksiyon Kul-
lanım Anlaşmasında ve Tesis Sözleşmesinde düzenlenir.

(5) Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkeler ile senkron paralel çalışmadığı durumlarda;
Sistem İşletmecisi, söz konusu hatlar için kapasite hesaplanması, hat tahsisi, kısıt yönetimi ve
hatların denetimi hususlarında, eğer varsa daha önce imzalanmış bulunan uluslararası anlaş-
maların hükümlerini de dikkate alarak hareket eder.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler ithalat ve/veva ihracat faaliyeti,

üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ihracat faaliyeti yapmak amacıyla mülkiyeti ve işletmesine
ilişkin tüm hak ve yetkiler Sistem İşletmecisi nam ve hesabına olması kaydıyla enterkonnek-
siyon tesisleri inşa edebilir ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak iletim veya dağıtım tesisleri ya-
pabilirler. Bu madde kapsamında yapılacak kapasite tahsisleri başvuranın lisans süresini geç-
memek kaydıyla on yılı geçemez. İlgili lisans sahibi tüzel kişi yapılması planlanan enterkon-
neksiyon hattına ilişkin Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tara-
fından Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen bilgi ve
belgelerle birlikte Sistem İşletmecisine başvurur. Sistem İşletmecisi gerekmesi halinde başvuru
sahibinden yapılması planlanan enterkonneksiyon hattına ilişkin ilave bilgi ve belge talep ede-
bilir. Başvuruya ilişkin Sistem İşletmecisi tarafından Bakanlık görüşü alınır. Sistem İşletmecisi
tarafından başvurunun uygun bulunması ve Bakanlık görüşünün olumlu olması halinde, yeni
yapılması planlanan hatta ilişkin bilgiler başka tedarik ve/veya üretim lisansı sahiplerinin baş-
vurularının alınabilmesini teminen iletim gerilim seviyesinden yapılan başvurular için doksan
gün, dağıtım gerilim seviyesinden yapılan başvurular için otuz gün süre ile Sistem İşletmeci-
sinin internet sayfasında duyurulur. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Aynı enterkonneksiyon hattını tesis etmek ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak iletim
veya dağıtım tesisleri yapmak için birden fazla talep olmaması halinde ilgili tüzel kişi Sistem
İşletmecisi tarafından Kuruma bildirilir. Birden fazla talep olması halinde Sistem İşletmecisi
tarafından düzenlenecek yarışmada Sistem İşletmecisinin belirleyeceği bağlantı noktası ve hat
kapasitesi doğrultusunda söz konusu iletim veya dağıtım tesisi için en kısa kapasite tahsis sü-
resini teklif eden tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişinin teklifi kabul edilir. Yapılması
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planlanan enterkonneksiyon hattını yapmaya hak kazanan lisans sahibi tüzel kişi Sistem İşlet-
mecisi tarafından Kuruma bildirilir. Hak sahibi, lisansının tadil edilmesi amacıyla Sistem İş-
letmecisi tarafından kendisine yapılan tebliği müteakiben yirmi gün içerisinde 8 inci maddede
tanımlanan karşı ülkedeki elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya
yetkili Kurumla imzalanan anlaşma veya protokolle birlikte ilgili yıla ait lisans tadil bedelini
yatırarak Kuruma başvurur. Süresi içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde kazanılan haklar
kaybedilir ve yarışmada ikinci olan tüzel kişi hakkında bu fıkra kapsamında belirtilen işlemler
uygulanır.  

(3) Yeni enterkonneksiyon hattını tesis etmek ve/veya mevcut NTK’yı arttırmak sure-
tiyle ithalat ve/veya ihracat faaliyetinde bulunmak üzere kapasite tahsisine hak kazandığı Kurul
kararıyla uygun bulunan tüzel kişiye ilgili Sistem İşletmecisiyle imzalanan Tesis Sözleşmesinin
Kuruma ibraz edilmesi durumunda faaliyet izni verileceği ve bu yükümlülüğün altmış gün içe-
risinde yerine getirilmesi gerektiği yazılı olarak bildirilir. Bu süre Kurul kararı ile uzatılabilir.
İlgili tüzel kişi, Tesis Sözleşmesi kapsamında Sistem İşletmecisi tarafından hesaplanacak tah-
mini keşif bedelinin yüzde yirmibeşi oranında teminat mektubu veya nakit teminatı Sistem İş-
letmecisine vermekle yükümlüdür.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında Tesis Sözleşmesinin Kuruma sunulması halinde, ithalat
ve/veya ihracat faaliyetine izin verilmesine ilişkin bilgiler Kurum tarafından ilgili tüzel kişinin
lisansına derç edilir ve internet sayfasında yayımlanmak üzere Sistem İşletmecisine bildirilir.
Enterkonneksiyon hattının geçici kabulünden önce Sistem İşletmecisi ile hak sahibi arasında
Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalanır. İlgili tüzel kişinin lisansına derç edilen hat
kapasitesi tahsis süresi lisans tadil tarihi itibarıyla başlar.

(5) Lisansın, tahsis edilen kapasite miktarının artırılması veya düşürülmesi yönünde ta-
dil edilmesi durumunda Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmasında kayıtlı olan kapasite lisansa
derç edilen kapasite ile aynı olacak şekilde revize edilir. Tahsis edilen kapasite miktarının dü-
şürülmesine ilişkin lisans tadili başvurusu, kapasite düşürülmesine ilişkin son tadilden itibaren
en az 12 ay geçmeden yapılamaz. Lisansın hak sahibinin başvurusu üzerine tahsis edilen kapasite
miktarının düşürülmesi yönünde tadil edilmesi durumunda düşürülen kapasiteye ilişkin haklar
kaybedilir.

(6) Bu madde kapsamında iletim gerilim seviyesinden kapasite tahsisi yapılan hak sa-
hibi tüzel kişiler, Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında yer alan tesis edilen enter-
konneksiyon hattının bağlı olduğu trafo merkezinin bulunduğu bölgeye ilişkin tarife üzerinden
hesaplanan iletim bedellerini hattın geçici kabul tarihi itibarıyla kapasite tahsis süresi boyunca
ilgili Sistem İşletmecisine ödemekle yükümlüdür. Dağıtım gerilim seviyesinden kapasite tahsisi
yapılan hak sahibi tüzel kişiler Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında yer alan orta
gerilim seviyesinden özel tedarikçiden enerji alan tüketicilere ilişkin ticarethane abone grubu-
nun tek terimli tarifesi üzerinden hesaplanan dağıtım bedelini hattın geçici kabul tarihinden
itibaren kapasite tahsis süresi boyunca ilgili Sistem İşletmecisine ödemekle yükümlüdür. Yü-
rütülmekte olan ithalat veya ihracat faaliyetinin 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen şartları
taşıyan bir mücbir sebep sonucunda gerçekleştirilememesi durumunda hak sahibi ilgili Sistem
İşletmecisine başvurur. Başvuruda sunulan gerekçelerin ilgili Sistem İşletmecisi tarafından uy-
gun görülmesi halinde hak sahibinin mücbir sebepten etkilenen yükümlülükleri etkilendikleri
oranda ertelenebilir veya askıya alınabilir ve mücbir sebebin etkileri ortadan kalkana kadar
hak sahibi tarafından iletim veya dağıtım bedelleri ödenmez.

(7) İletim gerilim seviyesinden yapılan tahsislerde, hak sahibinin tahsis edilen kapasi-
tenin tamamını ticaretin fiilen mümkün olmaması durumu hariç olmak üzere bir yıl veya daha
uzun bir süre kullanmayacağını Sistem İşletmecisine bildirmesi durumunda, tahsis edilen kapasi-
tenin tamamına ilişkin sabit iletim bedellerinin yüzde onunun ödenmesi koşuluyla Enter-
konnneksiyon Kullanım Anlaşması yürürlükte kalır. Bu durumda hak sahibinin kalan kapasite
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tahsis süresi etkilenmez. Uygulama hak sahibinin Sistem İşletmecisine başvuru tarihini takip
eden fatura dönemi itibarıyla başlar. Bu durumda hak sahibinin hat kapasite tahsis hakları saklı
kalmak kaydı ile hak sahibine tahsis edilmiş olan hat kapasitesinin tamamı veya bir kısmı hak
sahibinin kapasiteyi kullanmayacağını bildirmiş olduğu süre boyunca başka tüzel kişilere tahsis
edilebilir. Hak sahibinin bildirmiş olduğu süre sona ermeden önce kapasitenin tamamını veya
bir kısmını kullanmak için Sistem İşletmecisine başvurması durumunda, talebe konu kapasi-
tenin başka bir tüzel kişiye tahsis edilmemiş olması halinde kapasitenin tamamı, talebe konu
kapasitenin bir kısmının başka bir tüzel kişiye tahsis edilmiş olması halinde kapasitenin kalan
kısmı Sistem İşletmecisi tarafından hak sahibine kullandırılır. Kapasitenin tamamının başka
bir tüzel kişiye tahsis edilmiş olması halinde bu durum hak sahibine bildirilerek başvuru red-
dedilir. Sistem İşletmecisi hak sahibinin başvurusunu en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırır.
Kapasitenin tamamının veya bir kısmının bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde hak sahibi ta-
rafından kullanılması durumunda hak sahibi kapasitenin tamamı üzerinden hesaplanacak olan
eksik alınmış olan bedelleri Sistem İşletmecisine ödemekle yükümlüdür. Kapasitenin bir kıs-
mının başka tüzel kişilere kullandırılmış olması nedeniyle hak sahibinin talep ettiği kapasitenin
tamamının kullandırılamaması durumunda hak sahibi sadece kullanılan kısma ilişkin eksik be-
delleri ödemekle yükümlüdür. Senkron paralel bağlantılar kapsamında yapılan tahsislerde, kul-
lanılacağı bildirim süresi içerisinde hak sahibi tarafından Sistem İşletmecisine bildirilmeyen
kapasite Sistem İşletmecisi tarafından başka tüzel kişilere tahsis edilebilir.

(8) Bu madde kapsamında yapılacak yeni enterkonneksiyon hattının geçici kabul tari-
hinden itibaren sınıra kadar olan mülkiyeti ve işletmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler Sistem
İşletmecisine, enterkonneksiyon hattının kapasite kullanım hakkı ise kapasite tahsis süresi bo-
yunca hattı tesis eden tüzel kişiye ait olup, tesis edilen enterkonneksiyon hattı geçici kabulle
birlikte Sistem İşletmecisinin envanterine kaydedilir. Hak sahibinin kapasite tahsis hakkı kapasite
tahsis süresi sonunda sona erer ve hat kapasitesi Sistem İşletmecisi tarafından başka tüzel
kişilere tahsis edilebilir. İnşa edilen hattın kapasite tahsis süresi içerisinde hak sahibinin lisan-
sının sonlandırılması veya iptal edilmesi veya kullanım hakkının Sistem İşletmecisinden
kaynaklanmayan nedenlerle sona ermesi durumlarında hak sahibi ile Sistem İşletmecisi ara-
sındaki anlaşmalar feshedilir ve hak sahibi bu anlaşmalardan kaynaklanan kapasite kullanım
hakkını ve varsa diğer haklarını kaybeder. Anlaşmaların feshedilmesi durumunda hak sahibinin
varsa anlaşmaların feshedilmesinden önceki ödeme yükümlülükleri devam eder ve anlaşmalara
konu hat kapasitesi Sistem İşletmecisi tarafından başka tüzel kişilere tahsis edilebilir.

(9) Bu madde kapsamında tesis edilecek yeni enterkonneksiyon hattı kapasitesinin ta-
mamının hak sahibine tahsis edilmemesi durumunda, kalan kapasite Sistem İşletmecisi tara-
fından başka tüzel kişilere tahsis edilebilir. Tüzel kişiler tarafından tesis edilmiş olan enterkon-
neksiyon hatlarına ilişkin Sistem İşletmecisi tarafından NTK’yı artırıcı yatırım yapılması so-
nucunda ortaya çıkan kullanıma açık kapasite için ilgili tüzel kişi hak talep edemez.

(10) Sınırda yer alan illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği elektriği iletim veya da-
ğıtım sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hat ile ihraç etmek isteyen üretim
lisansı sahibi kişilere Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurul tarafından izin verilebilir.

(11) Senkron paralel olmayan bağlantılar için yapılacak yeni enterkonneksiyon tesisleri
ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak iletim veya dağıtım tesislerinin yapımı öncesinde gerekmesi
durumunda TEİAŞ tarafından ENTSO-E’nin bilgilendirilmesi ve ilgili enterkonneksiyon hat-
larının kullanımında onayının alınması gereklidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 23 – (1) Senkron paralel bağlantı oluşana kadar ihraç kaydı ile elektrik ener-

jisi ithalatına Bakanlık ve Sistem İşletmecisinin görüşleri çerçevesinde Kurul tarafından izin
verilebilir. İhraç kaydı ile elektrik enerjisi ithalat faaliyeti, ilgili tüzel kişinin bu faaliyeti ger-
çekleştireceği tüm enterkonneksiyon hatlarında birbirinden bağımsız olarak tahsis hakkı ka-
zanması sonucunda mümkün olabilir. Bu kapsamdaki ithalat ve ihracat faaliyetleri, uzlaştırma
dönemleri bazında mali uzlaştırma işlemlerine tabi tutulur.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“Senkron paralel bağlantılar için sistem işletmecisi tarafından açıklanan kapasite
tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayım tarihi itibarı ile yürürlükte olan tedarik
ve üretim lisanslarına, senkron paralel bağlantılar için Sistem İşletmecisi tarafından açıklanan
kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekleri ve hat kapasite tahsisine hak kazanılması
durumunda, kazanılan miktar ve süre boyunca elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatı yapabi-
leceği hükmü dercedilir. Konuya ilişkin lisans tadilleri, lisans sahibi tüzel kişilerin başvurularına
gerek duyulmaksızın Kurum tarafından lisans tadil bedeli alınmaksızın gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki lisans sahibi tüzel kişiler, lisanslarına dercedilene kadar
Sistem İşletmecisi tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilme ve hat
kapasite tahsisine hak kazanılması durumunda kazanılan miktar ve süre kadar elektrik enerjisi
ithalatı ve/veya ihracatı yapabilme hakkına sahiptir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“Kapasite tahsisine ve ikincil fiziksel iletim hakkı piyasasına ilişkin usul ve esaslar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TEİAŞ tarafından hazırlanan Senkron Paralel Bağlantılar

için Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar, İkincil  Fiziksel İletim Hakkı Piyasasına İlişkin
Usul ve Esaslar, Senkron Paralel Olmayan Bağlantılar için Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve
Esaslar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren onaylanmak üzere 1 ay içerisinde Kuruma gön-
derilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Senkron paralel olmayan bağlantılarda kullanılacak enterkonneksiyon kullanım

anlaşması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca

senkron paralel olmayan bağlantılarda kullanılacak Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kurul tarafından onaylanır. Kurul tara-
fından onaylanan Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmasının Sistem İşletmecilerine tebliğ ta-
rihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sistem İşletmecileri Enterkonneksiyon Kullanım Anlaş-
ması imzalamış oldukları tüzel kişilere yeni anlaşmayı imzalamaları için bildirimde bulunurlar.
Yapılan bildirimin tebliğ tarihini takip eden bir ay içerisinde Kurul onaylı Enterkonneksiyon
Kullanım Anlaşmasını imzalamayan tüzel kişilerin mevcut anlaşmaları feshedilerek Kuruma
bildirilir. Sistem İşletmecileri ile hak sahibi tüzel kişiler arasında Kurul onaylı Enterkonneksi-
yon Kullanım Anlaşması imzalanıncaya kadar Sistem İşletmecilerinin kendi hazırladıkları En-
terkonneksiyon Kullanım Anlaşmaları kullanılır.

Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından Tesis
Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar 

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası uya-
rınca hazırlanacak Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından
Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar bu maddenin yayımı tari-
hinden itibaren üç ay içerisinde Kurul tarafından onaylanır.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2014 29003

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/12/2014 29219
2- 15/6/2019 30802
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-
yasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile yedinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının (a) bendine “asgari ödenmiş
sermayesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan
başvurular hariç” ibaresi eklenmiştir.

“Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı
hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi
uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel ki-
şilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan
ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yö-
netim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere pet-
rol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.”

“b) Madeni yağ lisansı başvurularında ibraz edilecek kapasite raporunda, yıllık madeni
yağ üretimi kapasitesi 50.000 tonun veya atıktan baz yağ geri dönüşüm kapasitesi 25.000 tonun
üzerinde olanlar hariç olmak üzere; atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunu-
lacakların üretim yetkinlik puanının en az %55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında bulu-
nacakların ise üretim yetkinlik puanının en az %50 olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yıllık baz yağ üretim kapasitesi 5.000 tonun üzerinde olan madeni yağ lisansı sahipleri

hariç olmak üzere; atık madeni yağdan üretilen baz yağın aynı tesiste madeni yağ üretiminde
hammadde olarak kullanılması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir. 
“Lisansına işli olarak veya münferiden aynı unvanlı depolama lisansında asgari 4.000 metreküp
depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketleri için bu fıkrada belirtilen on, yirmi beş ve elli
bayi sayısı şartı sırasıyla beş, on üç ve yirmi beş olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“1/1/2021” ibaresi “1/4/2022” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “1/2/2021” ibaresi “1/5/2022”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesi 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET

ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2003 tarihli ve 25240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer
alan “imza sirkülerleri” ibaresi “sicil tasdiknameleri”, “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdikna-
mesi” olarak ve aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil
tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel

Müdürü yürütür.
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Amasya Üniversitesinden:
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danış-

manlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Amasya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerine ve personeline akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim

alanlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.
b) Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak psikolojik danışma

ve rehberlik alanında ihtiyaç duyulan eğitimi vermek ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araş-

tırma yapmak. 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze başvuran öğrenci ve personelin kendilerini tanımaları, akademik, kariyer,

sosyal duygusal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunları çözebilmeleri, sağlıklı ilişkiler geliş-
tirmeleri amacıyla öğrencilere ve Üniversite personeline psikolojik danışmanlık ve rehberlik
hizmetleri sunmak.

b) Önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında grupla psikolojik danışma ve psiko-eğitim
programları geliştirmek ve uygulamak.

c) Öğrencilerin Üniversiteye ve Üniversite yaşamına uyum sağlamalarını destekleyici
faaliyetlerde bulunmak.
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ç) Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan profesyonellere ve eğitim gören öğ-
rencilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon kap-
samında uygulama yapma imkânları sağlamak.

d) Merkeze başvuranlara psikolojik testlerden ve/veya test dışı tekniklerden yararlana-
rak bireyi tanıma çalışmaları kapsamında uygulamalarda bulunmak.

e) Toplumun ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler, seminerler ve grup çalışmaları ger-
çekleştirmek.

f) Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

g) Psikolojik danışma ve rehberlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, se-
minerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ğ) Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası dü-
zeyde uygulama, araştırma ve inceleme yapmaya yönelik projeler hazırlamak, yapılmakta olan
çalışmalara katılmak ve desteklemek.

h) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
i) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet-

lerde bulunmak.
j) Faaliyetler gerçekleştirilirken bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik

kurallarına uygun davranmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin faaliyet alanıyla ilgili görev yapan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür,  çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bı-
rakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin personel ihtiyacını gerekçeleri ile birlikte Rektöre bildirmek.
ç) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra

Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalış-

malarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren
üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez ve/veya gerektiğinde
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-
linde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Ulusal ve uluslararası düzeydeki kamu ve özel sektör kurum kuruluşlarıyla ortaklaşa

yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Merkezin faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan ra-

poru ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını değerlendirmek.
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanıyla ilgili alanlarda çalışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rek-
tör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen beş üye dahil olmak üzere en fazla sekiz üyeden
oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu,  yılda en az bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür
gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar

için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine
ilişkin esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma
ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi

idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur: 

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi-
lecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hiz-
metler yapmak.

b) Üniversitedeki teknik ve idari birimlerin özel sektöre verecekleri danışmanlık hiz-
metlerini sunmak, çeşitli konularda rapor hazırlamak.

c) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım
hizmetlerini yapmak.

ç) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü mua-
yene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,
açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları
işletmek.
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d) Yetiştirilecek veya üretilecek her türlü bitkisel, hayvansal ve mineral nitelikte ürün-
lerle ilgili mal ve hizmet üretiminde bulunmak, etolonaj, tarla ve bahçe bitkilerinin muayenesi
ile gerektiğinde bunların tedavisi, plan, proje, teknik tarım araçlarının deneyleri, prototip yapımı
ve benzeri ile bunlara ilişkin raporları düzenlemek, tarımsal sorunlara çözüm getirecek uygu-
lamaya yönelik araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımını sağ-
lamak, bu yolla elde edilen ürünleri pazarlamak.

e) Faaliyet alanı ve konularında bilgisayar teknolojisine dayalı yazılım, donanım, ile-
tişim hizmetlerini (internet, web dâhil) sunmak.

f) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikoloji, çevre kirliliği, insan sağlığı
ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve raporlar düzenlemek.

g) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak üzere yukarıda sayılanlar dışında kalan her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak,
önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak, satmak,
teşhir ve satış yerleri açmak.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. 
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör
Yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.

Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.786,37 TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 20/4/2000 tarihli ve 24026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mus-

tafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK TARİHİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Tarihi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölümleri, anabilim dalları ve

gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında Umumi

Hukuk Tarihi, Türk Hukuk Tarihi ve İslam Hukuk Tarihi alanlarında araştırmalar yapmak, ça-

lıştaylar ve seminerler organize etmek, bunların sonuçlarını yayımlamak, yurt içinde ve yurt

dışında bu konulara ilişkin yayımlanmış eserleri derlemek ve söz konusu bilim dallarının ge-

lişimi için faaliyetlerde bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
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a) Hukuk kurum ve kavramlarını tarihsel bağlamında sosyal bilimler yönünden incele-

mek.

b) Hukuk politikalarının inşasında tarihsel malzeme ile modern ihtiyaçların bağını kur-

mak, uygulama sahasında elverişli bir birikimin ortaya çıkarılması konusunda çaba sarf etmek.

c) Umumi Hukuk Tarihi, Türk Hukuk Tarihi, İslam Hukuk Tarihi ve diğer ilgili bilim

dallarının geliştirilmesi bakımından gerekli arşiv belgelerini toplamak ve sergilemek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili konularda uygulama ve araştırma projeleri yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, kolokyum, çalıştay ve benzeri top-

lantılar düzenlemek ve bunlara katılmak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,

ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

f) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere geçici ya da

sürekli komisyonlar kurmak.

g) Merkezin amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik, araştırma ve ya-

yınları yapmak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda ve Merkezin adına Umumi Hukuk Tarihi, Türk Hu-

kuk Tarihi, İslam Hukuku alanlarında yapılacak araştırmalara destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim eleman-

ları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir.

Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden sorum-

ludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardım-

cılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi

sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden

alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
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c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

e) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla ça-

lışma birimleri açmak.

g) Açılmış olan birimlere Rektörün onayıyla yönetici görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için gö-

revlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim sorumluları

davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

c) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel, me-

kân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 24 Nisan 2021 – Sayı : 31464



24 Nisan 2021 – Sayı : 31464 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Ordu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğünden:  

1- İhale Konusu İş: 

 İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda 

belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi 

gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi 

yapılacaktır.  

A)- Ordu İli, Kumru İlçesi sınırlarında, ER: 3388989 no’lu 4928,23 hektar alana sahip, 

G38a2, G38b1, G38b4, G38a3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Jeotermal Kaynak Arama  

 
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 349994 358773 359220 350087 

Yukarı (X) 4529600 4530067 4524429 4524252 

B)- Tahmin Edilen Bedel : 

İLÇE 
ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

Kumru 
4.928,23 

hektar 
183.963,00 TL 5.519,00 TL 07.05.2021 11:00 

2- İhale Konusu İş : 

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A)- Ordu İli, Kabadüz İlçesi sınırlarında bulunan ER: 3389685 no’lu, 1744,97 hektar 

alana sahip, G39c2, G39c3, G40d1, G40d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası: Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak Arama 

 
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 413508 416655 416748 413507 

Yukarı (X) 4500740 4500686 4495236 4495264 



24 Nisan 2021 – Sayı : 31464 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

B)- Tahmin Edilen Bedel : 

İLÇE 
ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

Kabadüz 
1.744,97 

hektar 
65.137,00 TL 1.954,50 TL 07.05.2021 11:30 

3- İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Ordu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, 

  Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 

Müdürlüğü Altınordu/ORDU 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı  : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve 

eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın 

almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname 

ve ekleri mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 

adresten alınabilir.  

  Şartname bedeli; Ordu Yatırım İzleme 

Koordinasyon Başkanlığı Ziraat Bankası 

IBAN:TR64 0001 0002 1768 0710 8150 03 nolu 

hesaba yatırılacaktır. 

4- İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer   : Ordu Valiliği Toplantı Salonunda Saray Mahallesi 

Ulukonak Caddesi No: 1   52100 Altınordu / Ordu  

b) Yapılacağı Tarih    : 07.05.2021 Cuma günü  

c) Usulü    : 2886 sayılı D.İ.Kanunun 45. maddesine göre Açık 

Teklif Artırma Usulü  

5- Tekliflerin : 

 a) Verileceği Yer   : Ordu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı,  

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 

Müdürlüğü Altınordu/ORDU 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati  : 07.05.2021 Cuma günü  

  ER: 3388989 Ruhsatlı saha için saat: 11:00 

  ER: 3389685 Ruhsatlı saha için saat: 11:30 
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6- İhaleye Katılma Belgeleri : 

 İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.  

 a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası 

 b) Gerçek kişi istekliler; 

 1. Yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi 

 2. Noter tasdikli imza beyannamesi 

 3. T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

 c) Tüzel Kişi İstekliler; 

 1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

 3. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 

onaylı vergi levhası  

 d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

 e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

 f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

 g) Ordu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış ihale şartnamesi 

 h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu 

veya banka teminat mektubu 

 ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

 j) Vergi borcu yoktur yazısı 

7- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

8- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf ile yapılacak müracaatlar ve 

postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur  

 3694/1-1 
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MEVCUT REKLAM ÜNİTELERİNİN KALDIRILMASI VE YENİ REKLAM 
ÜNİTELERİNİN TEMİNİ, MONTAJI, BAKIM VE ONARIMI KARŞILIĞINDA REKLAM 

YERLERİ 10 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR 
Kars Belediye Başkanlığından: 
1- Kars Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam 

ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin 
temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi 
gereğince “Açık Teklif Usulü” (Arttırma) ile ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilecektir. 

2- İhaleye konu reklam ünitelerinin teknik özellikleri ihale teknik şartnamesinde 
belirtilmiş olup; 15 adet Klimalı Kapalı Otobüs Durağı yeri, 15 adet Kapalı Otobüs Durağı yeri, 
40 adet Açık Otobüs Durağı yeri, 40 adet Raket Reklam Vitrini yeri, 2 adet Megalight yeri, 80 
adet Bilboard yeri, 2 adet Totem Yeri, 2 adet CLP Silindir Kule yeri olmak üzere toplam 196 adet 
Açık Hava reklam materyalinden oluşmaktadır. 

3- İhaleye çıkarılacak 196 adet Açık hava reklam ünitelerinin yerinin kiraya verilmesi 
aylık kira muhammen bedeli KDV hariç 60.000,00-TL olup geçici teminatı ise (10 yıllık 
muhammen bedelin % 3’ ü oranında) 216.000,00TL.dir. 

4- İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün 
içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek 10 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmak 
suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır ve KDV, ihale damga vergisi, karar pulu ve 
sözleşme damga vergisi bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak noterden tescil edilecek kira 
mukavelesi yapmak zorundadır. Her türlü vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri ihale 
alıcısına aittir. 

5- İhale 06/05/2021 Perşembe günü saat: 14.30’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa 
Mahallesi, Karadağ Caddesi, No: 19 adresindeki Hizmet binasında bulunan Belediyemiz Toplantı 
Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

6- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak 
edilmesi halinde teknik şartname dahil 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecektir. 

7-  DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU EVRAKLAR 
8- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek dosyalarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
A) İstekli Gerçek Kişi İse; 
a) İsteklinin T.C. Kimlik numarasını içeren tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan 

fotokopisi, 
b) İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı , 
c) İstekli, reklam işi yaptıklarına dair kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

d) Noter tasdikli imza sirküsü 
e) Vekâleten katılıyor ise, noter tasdikli vekâletname ve vekâlet verenin imza sirküsü ve 

katılanın imza sirküsü, 
f) Geçici teminat (10 yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedelinin ihale saatinden 

önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, makbuzu veya teminat 
mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 
(Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek 
ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

g) Şartname dosya bedeli olan 250.00 TL yatırdığına dair belge, 
h) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 
B) İstekli Tüzel Kişi İse; 
a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, reklam işi 

yaptıklarına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge Ticaret Odasından veya resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı 
ve halen faaliyette olduğuna dair belge, 
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b) Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin yetkilisi olduğuna dair noter 
onaylı vekâletname ve imza sirküsü 

c) Geçici teminat (10 yıllık muhammen bedelin % 3’ü oranında) bedelinin ihale saatinden 
önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, makbuzu veya teminat 
mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 
(Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek 
ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

d) İhale şartname dosya bedeli olan 250.00TLyatırdığına dair belge. 
e) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 
C) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (7-A) ve (7-B)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, istekli şirket ise: Şirket 
ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil 
Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri. 

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

E) İstekli tarafından Şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair ihale dokümanının 
imzalı örneği. 

F) Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili Müdürlüklerden alınmış borç sorgulama 
belgesi. 

G) Açık hava reklam işi ile ilgili olarak en az bir kamu kuruluşu ya da belediyeden 
(iştirakleri dahil) son 5 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili 
idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan 
firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir. 

9- İhalelere iştirak etmek isteyen istekliler, ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü 
olarak belirtecekleri gibi yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen muhammen bedel 
üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 06/05/2021 günü ihale saatine kadar İhale 
Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 
Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek 
olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir. 
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 
olarak kabul edilir. 

10- İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı 
Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11- Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır. 
12- Belediyemiz encümenince alınan ihale kararı, ita amirince karar tarihinden itibaren 15 

(onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 
13- İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü 

içinde, ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü 
mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesi halinde bu durum istekliye 
aynı şekilde bildirilir. 

14- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
15- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) 

Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır. 
16- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, belirtilmeyen hususlarda ayrıca kiralamada 

idari ve teknik şartnamelerinin hükümleri geçerlidir. 
17- İhaleye 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır. 
18- İhaleden ve sözleşmeden doğan kira ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye 

Encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kars Mahkemeleri ve İcra 
daireleri yetkilidir. 

İlan olunur. 3626/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şahinbey İlçesi, Beştepe Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 
Sıra 
No 

Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 9038 7 6.000,00 m² 
Konut  

(1:50 Yençok :8 Kat) 
1.200,00 TL 7.200.000,00 TL 216.000,00 TL 

2 9038 8 5.946,64 m² 
Konut  

(1:50 Yençok :8 Kat) 
1.300,00 TL 7.730.632,00 TL 232.000,00 TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
 Söz konusu yerlerin ihalesi 05.05.2021 Çarşamba günü saat 14.30 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

 İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 05.05.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
 Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

 Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
 Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
 a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
 b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
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 c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 
bildirmesi,  

 ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 
tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

 d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
 e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
 f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
 g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
 ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
 h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
 İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 3705/1-1 

—— • —— 
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHSALİ  

DONDURULMUŞ BOĞA SPERMASI SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün damızlık boğa kadrosunda bulunan 3 baş 

Yerli ve 16 baş Genomik olmak üzere toplam 19 baş boğanın 1.Yıl 435.000 (90.000 doz Yerli ve 
345.000 doz Genomik) doz ve 2. Yıl 435.000 (90.000 doz Yerli ve 345.000 doz Genomik) doz 
olmak üzere 2 yıllık (2021-2022) toplam 870.000 doz dondurulmuş boğa spermasının satışıdır. 

2- İhale 28/04/2021 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 05/05/2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile partiler halinde yapılacaktır. 
3- a) Geçici teminat muhammen tutarın % 5’i, kat’i teminat ise ihale tutarının % 10’u 

nisbetindedir. 
4- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 28/04/2021 tarih, saat 14.30‘a kadar teslim edilecektir.  
5- İhale dokümanları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA), Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü/MALATYA ve www.tigem.gov.tr 
adresinden temin edilebilir.  

6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İLAN OLUNUR. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel:  0 312  417 84 70 Dahili: 266 
Fax: 0 312 417 78 39 
 3646/1-1 
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40 ADET OTOMATİK UYDU DÜMENLEME SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar, Dalaman, Çukurova ve Karacabey Tarım İşletme 

Müdürlükleri ihtiyacı 40 adet Otomatik Uydu Dümenleme Sistemi kapalı teklif alma usulü ile satın 
alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga 
vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 06.05.2021 günü saat 14.30’a kadar Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde 
göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No: 62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel  : 90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks: 90 (312) 417 78 39 
 3732/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/12 Esas, 2019/15 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair 
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 
işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 3647/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Vergi Araştırmaları Vakfı (VAV). 
VAKFEDENLER: Muhammet Bayram, Emre Akın. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin  14.04.2021 tarihinde kesinleşen 19.02.2021 
tarihli ve E:2021/465 K:2021/8 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Başta vergiye müteallik ve temas eden tüm meseleler ile iktisadi temele 
dayanan kamu politikaları olmak üzere, ülkemizde ve diğer ülkelerde var olan tüm politika, işlem, 
oluş, hareket, mevzuat ve uygulamaların politik, sosyal, ekonomik, teknolojik, kültür, sanat ve her 
tür alanlara olan etkinliklerinin incelenmesi ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL(SeksenbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Muhammet Bayram, Emre Akın. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevellilerin uygun göreceği başka bir hayır kurumuna 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3706/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
TWITTER INC. ADLI SOSYAL AĞ SAĞLAYICIYA REKLAM 

VERİLMESİNİN YASAKLANMASI KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 
BAŞKAN KARARI 

Karar No: 28123 Karar Tarihi: 22.04.2021 
Twitter Inc. adlı sosyal ağ sağlayıcının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun'un ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve 
bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15.01.2021 tarihli ve 3768 sayılı reklam 
yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. 

 3803/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,  

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,  
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi  
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Finans alanında doktora diplomasına sahip olmak, kredi riski, varlık 

fiyatlandırması gibi konularda araştırmalar yapmak, belirtilen ve benzeri finans konularında lisans 
ve lisansüstü düzeyde dersler verme altyapısına sahip olmak. Yurtdışında doktora eğitimini 
tamamlamış veya doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak, araştırma ve yayın yapma potansiyeli 
yüksek olmak, lisansüstü öğrencilere danışmanlık yapabilmek. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara 3715/1-1 

—— • —— 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi alımı ilanında yer alan “Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doçent kadrosunun” Açıklama bölümü aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
ADEDİ 

KADRO 
DERECESİ 

AÇIKLAMA 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

EĞİTİM 
BİLİMLERİ 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 
İlgili alanda Doçentliğini almış 
olmak. 

 3800/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3692/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3692/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3784/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3785/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/21/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/22/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/24/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/25/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3799/26/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3767/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3744/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3745/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3798/1-1 
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim 
elemanları alınacaktır. 

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri 
İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, 
kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri 
belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük 6 takım, 
Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde aynı zamanda bir adet elektronik 
kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru Dilekçesi 
2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)  
3- Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgelerinin fotokopisi (Aslı veya noter 

onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.) 
4- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) 
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6- Fotoğraf (2 adet). 
7- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları 

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

8- Askerlik Belgesi  
9- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar 
AÇIKLAMALAR: 
• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi 

Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler 
geçersiz kabul edilir. 

• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı 
/ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.  

• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 
mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda 
bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir. 
• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr  
adresinden ulaşılabilir.  
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Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları 
Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm/ Program Unvan Kadro Özel Koşullar 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku Bölümü 
Devletlerarası Genel 
Hukuk/ Milletlerarası 
Hukuk Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 
Milletlerarası Hukuk alanında doktora yapmış 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü 

Doçent 1 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Alanında tamamlamış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 

Ameliyathane 
Hizmetleri Programı 

Profesör 1 

-Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak, 
-Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip 
olmak, 
-Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde 
yayınlarıyla birlikte ulusal bilimsel 
toplantılarda bildirileri olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 
Anestezi Programı 

Profesör 1 

-Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak, 
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 
alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip 
olmak 
-Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde 
yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası 
bilimsel toplantılarda bildirileri olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 

Optisyenlik Programı 

Profesör 
Doçent veya 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

2 
- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak, 
- Göz Hastalıkları Anabilim Dalı alanında tıpta 
uzmanlık derecesine sahip olmak 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 

Profesör / 
Doçent veya 

Dr. Öğr. Üyesi 
1 

- Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını 
ve / veya doçentliğini tamamlamış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik Bölümü 
Profesör / 

Doçent veya 
Dr. Öğr. Üyesi 

2 
- Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik Bölümü 
Profesör / 

Doçent veya 
Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum (Tıp), Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları (Tıp), Aile Hekimliği (Tıp) veya 
Halk Sağlığı (Tıp) alanlarından birinde 
Doktorasını/Uzmanlığını almış olmak. 

 3665/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı 
yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli 

Sureti),  
Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 
ALES Sonuç Belgesi, 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak 
gerekir.) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İlgili Fakülte Sekreterliği, Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 24/04/2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 08/05/2021 
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 10/05/2021 
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 12/05/2021 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 13/05/2021 

 Bölüm/Program Unvan 
Kadro 
Sayısı 

İlan Özel Şartı ALES Dil 

İKTİSADİ İDARİ 
VE SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İŞLETME 
BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 

1 

İşletme lisans mezunu olmak. Aynı 
alanda yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. Yabancı Dil 
Sınavından (İngilizce) 70 almış 
olmak. 

70-
EA 

70 

 3671/1/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili 
maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 

için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, 
DVD, USB ortamında iletilebilir.) 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın 
Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. 

Doçent ve Profesör kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 24/04/2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 08/05/2021 

 Bölüm/Program Unvan 
Kadro 
Sayısı 

İlan Özel Şartı 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ VE TEKNİK HİZMETLER 
BÖLÜMÜ  

ANESTEZİ PROGRAMI 
DOÇENT 2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
alanında doçentliğini almış olmak. 

TIBBİ VE TEKNİK HİZMETLER 
BÖLÜMÜ 

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ 
PROGRAMI 

DOÇENT 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Nöroşirürji alanında doçentliğini 
almış olmak. 

TIBBİ VE TEKNİK HİZMETLER 
BÖLÜMÜ  

PATOLOJİ LABORATUVAR 
TEKNİKLERİ PROGRAMI 

DR. 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 
Patoloji, Genel Cerrahi, Üroloji veya 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
alanlarında uzmanlığını almış olmak. 

TIBBİ HİZMETLER VE 
TEKNİKLER BÖLÜMÜ 

RADYOTERAPİ PROGRAMI 

DR. 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 
Radyoloji alanında uzmanlığını almış 
olmak. 

 3671/2/1-1 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda 
unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları 
taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 İtfaiye Eri GİH 11 50 

Ortaöğretim Kurumlarının 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 

alanı ve dallarının birinden 

mezun olmak. En az (C) sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak 

Kadın-

Erkek 
P94 

En az 

60 Puan 

2 İtfaiye Eri GİH 10 50 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, 

İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön 

Lisans programlarının birinden 

mezun olmak. En az (C) sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak 

Kadın-

Erkek 
P93 

En az 

60 Puan 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
 İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.  

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
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• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
• İlan edilen İtfaiye Eri kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak 
kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en 
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı 
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. 

• Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 

•  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

•  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.izmir.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir: 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,  
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),  
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),  
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Belediyemizce tasdik edilebilir),  
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,  
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,  
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),  
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;  
• 24.05.2021 tarihinden 28.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, Başvuru Formu ve 

yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak 
üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet 
Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat 
ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 
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• Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
•T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 

kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,  

•Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

•Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların 

değerlendirilmesini müteakip 04.06.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası www.izmir.bel.tr 

adresinde ilan edilecektir. 
•Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu 

belge sınava girişte ibraz edilecektir.  

•Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  
•Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü ve uygulamalı sınav 14.06.2021–09.07.2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 

Şirinkapı Buca İZMİR adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da 
başlayacaktır.  

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 

edilecektir.  

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere 

iki bölüm halinde yapılacaktır. 

Sözlü sınav; 
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b.  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

c.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d.  Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, 
konularını kapsar. 
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Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan 

üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.  
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav 
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemizin 
internet adresinde (https://www.izmir.bel.tr) ilan edilir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. 

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl 
aday olarak belirlenir. Asıl aday listesi Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede 
yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu 
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuz internet adresinde 
(https://www.izmir.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Mimar Sinan, Şair 
Eşref Blv. Kültürpark Hol-2 Konak İzmir adresinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Memur Personel Şube Müdürlüğüne 
itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine 
yazılı olarak bilgi verilecektir. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir. 

8. DİĞER HUSUSLAR 
Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için 

Kurumumuz internet adresi olan (https://www.izmir.bel.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır. 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

İlan Olunur. 
 3666/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Turkland Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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