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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 4018

24 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/247

24 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

OLİMPİK VE PARALİMPİK SPORCU YETİŞTİRİLMESİNE 

DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazır-

lanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8000 (sekiz bin) sporcunun tespit edil-

mesine, bu sporculara verilecek harçlık miktarının belirlenmesi ile sportif amaçlı beslenme,

barınma ve yol giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak ama-

cıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında ferdi veya takım halinde yetiştirilecek sporcuları

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

216/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Değerlendirme Kurulu: Sporcuların tespiti, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen ra-

porların değerlendirilmesi ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ama-

cıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kurulu,

ç) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

e) SEM: Sporcu Eğitim Merkezini,

f) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cum-

hurbaşkanı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen, idari ve mali özerkliğe sahip spor

federasyonlarını,

g) Spor teknik adamı: Teknik direktör, antrenör, spor hekimi, spor psikoloğu, beslenme

uzmanı, fizyoterapist, kondisyoner, masör, masöz ve benzeri kişileri,

ğ) Sporcu: Olimpik ve paralimpik spor dallarında yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik

oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek sporcu lisansına sahip kişiyi,
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h) TOHM: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulunun Oluşumu, Sporcuların ve Harçlık 

Miktarlarının Belirlenmesi

Değerlendirme Kurulunun oluşumu 

MADDE 5 – (1) Sporcuların tespiti, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen raporların de-

ğerlendirilmesi ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Ba-

kanlık bünyesinde Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

(2) Değerlendirme Kurulu, Bakan tarafından spor alanında idareci, spor teknik adamı,

sporcu veya spor federasyonlarında görev alan kişiler arasından görevlendirilecek biri başkan

olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Değerlendirme Kuruluna asıl üye sayısı kadar yedek

üye belirlenir. 

(3) Değerlendirme Kurulunun görev süresi, göreve başladıkları tarihten itibaren beş

yıldır. Mazeret bildirmeksizin, aralıksız olarak üç toplantıya katılmayan üyeler çekilmiş sayılır.

Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe, seçilen yedek üyeler Değerlendirme Kurulunun kalan

görev süresi kadar görev yapar.  

(4) Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı ile belirlenen gün ve saatte toplanır. De-

ğerlendirme Kurulu gerek gördüğü takdirde kurum ve kuruluşlardan görüşüne başvurmak üzere

temsilci çağırabilir. Değerlendirme Kurulu, sporcu seçim kriterleri ile harçlık miktarlarını be-

lirlemek, ilgili spor federasyonlarından ve il müdürlüklerinden gelen raporları ve sporcuların

performanslarını değerlendirmek üzere yılda en az iki defa toplanır. 

(5) Değerlendirme Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az dört üyenin

aynı yöndeki oyları ile karar alır.

(6) Değerlendirme Kurulunun başkan ve üyeleri; kendisine ait olan veya doğrudan doğ-

ruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu toplantıya, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşi ile ilgili

toplantıya, kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu ile ilgili toplantıya, kendisi ile arasında ev-

latlık bağı bulunanın toplantısına, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluş-

turan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların toplantısına ve nişanlısının toplan-

tısına katılamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine o toplantı için yedek üye görevlendirilir.

(7) Mevzuattan doğan görevlerini kasıtlı olarak veya ihmalen yerine getirmeyen De-

ğerlendirme Kurulu üyeleri hakkında Bakanlık tarafından idari yönden inceleme/soruşturma

yapılır.

(8) Değerlendirme Kurulunun sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür.

Sporcuların ve harçlık miktarının belirlenmesi 

MADDE 6 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bakanlığın sportif hedef ve politikalarına göre

il müdürlükleri, spor federasyonları veya diğer ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan gelen ra-

porları değerlendirerek başarı durumu, yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması

gereken kişisel giderler gibi hususları da dikkate alarak harçlık verilecek sporcuları belirler. 
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(2) Değerlendirme Kurulu, Bütçe ödeneğini aşmamak üzere bu Yönetmeliğin ekinde

yer alan Ek-1 Sporcu Harçlığı Ödeme Kriterinde yer alan tabloya göre sporculara verilecek

harçlık miktarını belirler.

(3) Sporcular, Değerlendirme Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden ayın ilk iş gü-

nünden itibaren bu Yönetmelikle belirlenen haklardan yararlanmaya başlar.

(4) Harçlık almayı hak eden sporcular;

a) Olimpiyat veya paralimpik oyunlarda elde edilen başarıdan dolayı, bir sonraki dü-

zenlenecek olimpiyat veya paralimpik oyunlarına kadar,

b) Dünya şampiyonalarında elde edilen başarıdan dolayı, bir sonraki düzenlenecek dün-

ya şampiyonasına kadar,

c) Avrupa şampiyonalarında elde edilen başarıdan dolayı, bir sonraki düzenlenecek Av-

rupa şampiyonasına kadar,

ç) Türkiye şampiyonalarında elde edilen başarıdan dolayı, bir sonraki düzenlenecek

Türkiye şampiyonasına kadar,

aktif spor yapmaya devam ettikleri müddetçe ve Değerlendirme Kurulunun kararı doğ-

rultusunda harçlık almaya devam ederler.

(5) Değerlendirme Kurulu, belirli periyotlarla bu Yönetmelikten yararlanan sporcularla

ilgili olarak il müdürlükleri, spor federasyonları, üniversite veya diğer ulusal veya uluslararası

kurum veya kuruluşlardan rapor isteyebilir. İlgili spor federasyonları ve il müdürlükleri de ge-

rekli gördükleri hallerde bu husustaki raporlarını talep edilmeksizin Değerlendirme Kuruluna

bildirir. Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı rapor

tanzim edildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında idari ve sportif yönden inceleme/soruşturma

yapılması için Bakanlığa bilgi verilir. Oluşan kamu zararı, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sa-

yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilir.

(6) Değerlendirme Kurulu, harçlık imkânından yararlanan sporcuların haklarının de-

vamına, harçlık miktarının artırılmasına, azaltılmasına, kesilmesine, yeni bir sporcunun söz

konusu haklardan yararlandırılmasına veya harçlığı kesilen bir sporcu hakkındaki raporlara

göre bu Yönetmelikteki haklardan yeniden yararlandırılmasına karar verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sporculara Yapılacak Ödemeler

Harçlık ödeme usulü

MADDE 7 – (1) Sporculara ödenecek harçlık Bakanlık bütçesinden sporcunun banka

hesabına olimpiyat veya paralimpik oyunları hazırlık harçlığı kaydı ile yatırılır. Sporcu banka

hesap numaralarının tam ve eksiksiz bildirilmesinden sporcunun kendisi ile velisi veya vasisi

birlikte sorumludur. Eksik veya hatalı bildirimler dolayısıyla oluşabilecek zararlar sporcu, velisi

veya vasisinden tahsil edilir.
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Diğer yardımlar 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı

beslenme, barınma ve yol giderleri öncelikle Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına

ait imkânların kullanılması kaydıyla ödenek durumu da göz önünde bulundurularak Bakanlık

tarafından karşılanır.

Harçlık ve diğer yardımların kesilmesi

MADDE 9 – (1) Sporcunun aşağıda belirtilen hallerde bu Yönetmelik kapsamında sağ-

lanan haklardan yararlandırılmasına son verilir:

a) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönet-

meliği ile spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak

şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla disiplin cezası almış olmak.

b) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar

hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 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, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,

kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak

ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak

spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağ-

lama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmak.

(2) Bu madde kapsamı dışında sportif ceza alan sporcuların harçlıkları ceza süresince

ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 11/4/2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020

Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak

Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Gi-

derlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamanın başlangıcı ve bu Yönetmeliğin yayımından önceki dönemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2021 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe

kadar sporculara verilecek harçlık ücretleri ile sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri

bu Yönetmelik kapsamında yapılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Millî Savunma Üniversitesi Sü-

rekli Eğitim Merkezinin amaçları, organları, kuruluşu, çalışma alanları ve çalışma şekline iliş-
kin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kap-

samında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 14/11/2016 tarihli ve 2016/9522 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (MSÜSEM): Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
f) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Millî Savunma Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Millî Savunma Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Çalışma Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün önlisans, lisans, örgün veya uzak-

tan eğitim yoluyla verilen lisansüstü eğitim-öğretim programları ve bağlı akademik birimler
vasıtasıyla yürütülen her türlü örgün eğitim ve/veya öğretim programı dışında kalan etkinlik
alanlarıyla ilgili olarak düzenlenecek sürekli eğitim programlarının planlanması, uygulanması,
geliştirilmesi, daha etkin ve verimli kılınması için gerekli işlemleri yürütmek ve Üniversitenin
kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
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Çalışma alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin çalışma alanları; Bakanlığın onayıyla, Merkezin amaçları

doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alan-

larda, ulusal veya uluslararası düzeyde eğitim/öğretim ve sertifika programları, kurslar, semi-

nerler, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alanlardaki

Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmaktır. 

Merkezin organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili faaliyetlerde bulunan Üni-

versitenin kadrolu ve tam gün çalışan veya Devlet üniversitelerinden Üniversiteye tam zamanlı

olarak görevlendirilen öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin ba-

şında bulunmaması halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez adına her türlü iletişimi ve iş birliğini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve denetlemek.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Rektör tarafından onaylanan çalışma programını uygulamak ve denetlemek.

f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

g) Harp okulu, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı diğer bi-

rimlerdeki Merkez programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları veya uzman idari personeli

arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı ola-

rak görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilirler. Görev

süresi dolan müdür yardımcıları, yeni müdür yardımcıları görevlendirilene kadar görevlerine

devam ederler. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Mü-

dürün fiili veya kanuni engelleri sebebiyle katılamadığı toplantılara yetki verdiği müdür yar-

dımcısı başkanlık eder. Müdür yardımcısı Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır.

Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğre-

tim elemanları veya Üniversite kadrosundaki uzman personel arasından Rektör tarafından gö-

revlendirilen bir üye, Harp Okulu Dekanları arasından Senato tarafından seçilecek bir üye,
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Enstitü Müdürleri arasından Senato tarafından seçilecek bir üye, Harp Enstitüleri Müdürleri

arasından Senato tarafından seçilecek bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev-

lendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda iki defa, gerekli hal-

lerde Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir
ve ilgili konularda toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla gerekli kararları alır. Oylamada
eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin strateji ve politikalarını oluşturmak.
b) Düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlen-

dirmesini yapmak. 
c) Müdürün her faaliyet dönemi içinde (takvim yılı sonunda) harp okullarından, ensti-

tülerden, astsubay meslek yüksekokullarından ve Rektörlüğe bağlı diğer birimlerden gelen faa-
liyet raporlarını değerlendirerek hazırlayıp Rektörlüğe sunacağı raporla ilgili esasları belirlemek
ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek.

ç) Eğitim/öğretim programları sonunda verilecek olan ve ilgili birimlerce hazırlanan
katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek. 

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve

istekleri halinde, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve
kuruluşların konusunda uzman personeli arasından görevlendirilen on iki üye ile Müdürden
oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir veya kurumundan
görevlendirmesi talep edilir. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Diğer kurumlardan görevlendi-
rilecekler için görevlendirme süresine ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. Süresi biten üye aynı
usulle tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla top-
lanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin uygulama usul ve esaslarına ilişkin

hazırlayacağı yönergeyi Senatonun onayına sunmak üzere Rektöre iletir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, ilgili mevzuat

hükümleri kapsamında Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA SAĞLIK 

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, afet ve acil durumlar ile insani yardım faali-

yetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli, etkin ve verimli
olarak yürütülmesini planlamak ve sağlamak amacıyla zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı, mü-
dahale ve iyileştirme evrelerine ait faaliyetlerin gerçekleştirilmesine, sevk ve idaresine, ilgili
tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ulusal ve uluslararası afetlerde ve acil durumlarda

sağlık hizmeti sunan ve bu hizmetin sunulmasıyla ilgili olan Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına,
üniversitelere, kamu, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait ve bunlar tarafından ku-
rulan sağlık kurum/kuruluşlarını ve bunların hizmetle ilgili bütün faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 352 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyet-

lerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların
oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal ka-
yıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen
toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknolojik veya insan kaynaklı olayı,

c) Afetlerde sağlık hizmetleri: Afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmak, afet ve acil
durum oluştuktan sonra hızlı ve doğru müdahale ile ölüm, yaralanma ve sakatlıkların önlen-
mesi, hasta ve yaralıların tedavisi, ikincil hastalıkların önlenmesi, olağan halk sağlığı hizmet-
lerine en kısa sürede dönülmesi, bozulan sağlık hizmetleri alt yapısının düzeltilmesi ile ilgili
tüm sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmaları,

ç) Arındırma: Kişi, araç, malzeme ve binalar ile alanlar üzerinde etki gösteren kimyasal,
biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin etki seviyesinin en aza indirilmesi için yapılan te-
mizleme işlemini,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
e) Birim: İl sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık bünyesinde

oluşturulan afetlerde sağlık hizmetleri birimini veya bu görevi üstlenen birimi, 
f) Birim sorumlusu: İl sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık

bünyesinde oluşturulan afetlerde sağlık hizmetleri biriminin veya bu görevi üstlenen birimin
sorumlusunu, 

g) Bölge koordinatörü: Bölge koordinatörü ilin il sağlık müdürünü,
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ğ) Bölge koordinatörü il: Bakanlıkça koordinatör il olarak belirlenen ve sorumluluk
bölgesinde yer alan illerin, afetlerde ve acil durumlarda hazırlık, müdahale ve iyileştirme ev-
releri ile ilgili sunulacak sağlık hizmeti faaliyetlerini koordine eden, Bakanlıkça belirlenen il-
leri,

h) Destek çözüm ortağı: Çalışma gruplarında ana çözüm ortağı olarak görev alan Ba-
kanlık kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında destek olarak görev alan paydaşları,

ı) Destek iller: Bakanlık tarafından olay bölgesine destek olmak üzere belirlenecek il
gruplarını,

i) Erken uyarı: Biyolojik, kimyasal, çevresel, radyolojik, nükleer veya kaynağı henüz
bilinmeyen risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik erken tespit kapsamında
yürütülen faaliyetleri,

j) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
k) HAP: Hastane afet ve acil durum planını,
l) İl SAKOM: İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezini, 
m)  KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri, 
n) Kitlesel organizasyonlar: Belirli bir yerde ve sürede insan topluluklarını bir araya

getiren planlı ya da ani gelişen faaliyetler (miting, gösteri, tören, yürüyüş, fuar, konser, festival,
spor müsabakaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve benzeri) ve düzenlemeleri,

o) Komuta kontrol merkezi (KKM): Acil sağlık çağrılarının karşılandığı ve ambulans-
ların sevk ve idare edildiği merkezi,

ö) Medikal kurtarma: Afetlerde ve acil durumlarda, hasta ve yaralılara sağlık personeli
tarafından olay yerinde başlatılan ve uygun sağlık tesisi veya ekiplerine teslim edilinceye kadar
devam eden acil tıbbi müdahaleyi,

p) Müdür:İl sağlık müdürünü,
r) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
s) SAKOM: Bakanlık Sağlık Afet Koordinasyon Merkezini,
ş) Seyyar hastane: Afetlerde ve acil durumlarda, insani yardım faaliyetlerinde, kitlesel

organizasyonlarda, toplumsal olaylarda alınan sağlık tedbirleri ile her türlü nüfus hareketlerinde
sağlık hizmeti verilmesi amacıyla hizmetin türüne göre, sağlık otoritesi tarafından bölgeye
yönlendirilen, gerektiğinde yeri kolaylıkla değiştirilebilen her türlü araç gereç ve donanımı
(şişme tip çadır, konstrüksiyonlu tip çadır ve konteyner tip seyyar hastaneler ile tarama, tanı
ve tedavi üniteleri, mobil komuta araçları, gemi hastane, dekontaminasyon üniteleri ve benzeri)
kapsayan sağlık ünitesini,

t) TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planını,
u) UMKE: Ulusal medikal kurtarma ekiplerini,
ü) UMKE personeli: Afetlerde ve acil durumlarda görev yapmak üzere birime gönüllü

olarak şahsen yazılı başvuru yapan sağlık personeli arasından seçilerek UMKE temel eğitimini
başarı ile tamamlayan ve belge almaya hak kazanmış sağlık personelini,

v) UMKE sorumlusu: UMKE faaliyetlerinin planlanarak uygulanmasını sağlayan, en
az 2 yıl UMKE personeli olarak görev yapmış ve Bakanlık tarafından onaylanmış personeli,

y) UMKE timi: Tercihen içerisinde en az bir hekim ile UMKE temel eğitimi almış beş
sağlık personelinden oluşan özel donanımlı medikal müdahale ekibini, 

z) Triyaj: Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, öncelikli tedavi ve nakli
gerekenlerin tespiti amacıyla olay yerinde veya bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda
yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemini,

aa) Triyaj kartı: Bakanlık tarafından yayımlanan ve hastaneler, 112 Acil Sağlık Hiz-
metleri İstasyonları ile UMKE timleri tarafından triyajda kullanılan kartı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin

Planlaması, Koordinasyonu ve Yürütülmesi

Planlama, koordinasyon ve yürütme
MADDE 5 – (1) Afet yönetimi zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evre-

lerini kapsar. Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri risk yönetimi ilkeleri doğrultusunda
planlanır, koordine edilerek yönetilir.

(2) Ülke genelinde, afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri Bakanlık merkez teş-
kilatı, bölge koordinatörlüğü ve il düzeyinde planlanır, koordine edilir ve yürütülür. Bakanlık
düzeyinde Genel Müdürlük, bölge düzeyinde bölge koordinatörlüğü, il düzeyinde müdürlük
yetkili ve sorumludur.

(3) Afetlerde ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri il düzeyinde müdür, acil
sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan ve acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı
tarafından yürütülür.

(4) Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri ülke düzeyinde planlama ve koordi-
nasyon, Bakanlıkta SAKOM ve illerde İl SAKOM tarafından yürütülür. 

(5) Destek iller planlaması, Bakanlıkça belirlenen acil sağlık hizmetleri bölgeleri göz
önüne alınarak hazırlanır. Birinci aşama destek iller söz konusu ilin bağlı bulunduğu bölgedeki
illerdir. İkinci aşama destek iller, ilin bağlı olduğu bölgeye komşu olan bölgelerin içinde yer
alan tüm illerdir. 

(6) Mevcut A tipi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından ilin talebi ve Bakanlığın
uygun görüşü ile afetlerde ve acil durumlarda öncelikli sağlık hizmeti sunacak istasyonlar be-
lirlenir. Belirlenen bu istasyonlar olağan durumlarda 112 acil sağlık hizmeti sunumuna devam
eder. Bu istasyonlarda UMKE temel eğitimi almış hekim, ambulans ve acil bakım teknikeri,
acil tıp teknisyeni görev yapar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Afetlerde ve Acil Durumlarda Bakanlık Merkez Teşkilatı ve 

Bağlı Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak

ve yürütmek.  
b) UMKE’nin ihtiyacı olan her türlü lojistik malzeme ile araç-gereç ve ekipmanı temin

etmek veya edilmesini sağlamak.
c) Yurt içinde afetlerde ve acil durumlarda medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetleri

ekiplerini organize etmek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağla-
mak.

ç) Yurt dışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuru-
luşlar ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katıl-
mak.

d) Bakanlık ve müdürlüklerin afetlerde ve acil durumlarda kullanacağı asgari malzeme
standartlarını belirlemek ve temin edilmesini sağlamak.

e) KBRN olaylarına bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi
amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak.

f) KBRN olaylarında sağlık hizmetlerinde kullanılacak asgari standart malzemelerin
belirlenmesi ve temin edilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak. Müdürlük-
lerde asgari standart malzemelerin bulunmasını sağlamak. 

25 Mayıs 2021 – Sayı : 31491                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



g) KBRN eğitimlerinin UMKE ve 112 acil sağlık hizmetleri personeline verilmesini
sağlamak.

ğ) UMKE eğitici eğitimleri düzenlemek, ileri seviye eğitimler için ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla iş birliği yapmak.  

h) TAMP kapsamında ulusal düzey sağlık çalışma grubu planını hazırlamak. 
ı) İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasını koordine

etmek.
i) HAP eğitici eğitimini düzenlemek.
j) Ulusal ve uluslararası tatbikat organizasyonları yapmak, yapılan tatbikatlara katılım

sağlamak ve sağlatmak.
k) SAKOM’un her türlü haberleşme ve iletişim alt yapısının 7/24 kesintisiz çalışmasını

temin etmek.
l) Afetlerde ve acil durumlarda sunulacak seyyar hastane hizmetlerini planlamak, gerekli

hastane sistemlerinin temini ve muhafazası ile bu hastanelerin kurulumu ve işletilmesi ile ilgili
personel planlamasını yapmak ve eğitim verilmesini sağlamak. 

m) Afetlere ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyula-
cak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depo-
lama faaliyetlerini yürütmek/yürütülmesini sağlamak.

Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

şunlardır:
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda rutin halk sağlığı hizmetlerinin aksamadan devam et-
mesi için gerekli planlamaları ve çalışmaları yapmak.

c) 18/3/2020 tarihli ve 31072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil
Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği kapsamında EII ve EIII grubu hastanelerin afet
ve acil durum planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

ç) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı-cevap sistemini SAKOM ile koordineli olarak
çalıştırmak. Erken uyarı ile tespiti yapılan bilgileri en kısa sürede SAKOM’a aktarmak.

d) KBRN olaylarında sorumluluk alanına giren numunelerin analizlerinin yapılması
için gerekli olan laboratuvarı kurmak ve işletmek. Sonuç raporlarını Genel Müdürlüğe, SAKOM
ve numunenin geldiği ilin müdürlüğüne göndermek.

e) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı bağışıklık sisteminin geliştirilmesi amacıyla, ön-
leyici ve tedavi edici aşı, ürün veya ilaçları önceden temin etmek, stoklamak ve ihtiyaç bölge-
lerine sevk edilmesini sağlamak.

f) Olası yeni KBRN tehditlerine yönelik bilgilendirmeleri Genel Müdürlüğe yapmak
ve gerekli önlemleri almak.

g) Hastane personeline Genel Müdürlük tarafından hazırlanan KBRN eğitim program-
larının düzenlenmesini sağlamak.

ğ) Afetlerde ve acil durumlarda, halk sağlığı çalışmalarında ilgili kurum, kuruluş, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, çalışmaları planlamak ve koor-
dine etmek.

h) Afetlere ve acil durumlara yönelik belirlenen tehdit ve tehlikelere yönelik halka ve
sağlık personeline bilgilendirici kılavuz, poster, yayın ve benzeri iş ve işlemleri Genel Müdür-
lük koordinasyonunda yürütmek.
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ı) Ortaya çıkan biyolojik atıkların kontrolü, takibi ve imhası için gereken önlemleri al-
mak, görevli kurumlara çözüm önerileri sunmak.

Bakanlık Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Bakanlık Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlu-

lukları şunlardır: 
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda rutin sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesini
sağlamak için gerekli planlamaları yapmak ve uygulamak.

c) KBRN tehditlerinde etkilenenler için her ilde en az bir tane olmak üzere hastane/has-
tanelerin aktif hale getirilmesini ve ihtiyaç halinde arındırma ünitelerinin ve personelin kulla-
nacağı kişisel koruyucu malzemelerin hazır halde tutulmasını sağlamak.

ç) Kamu hastanelerinin afetlerde ve acil durumlarda ihtiyacı olabilecek tıbbi malzeme
ve sarflarını önceden temin etmek.

d) Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği kapsamında AI,
AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerin afet ve acil durum planlarının yapılmasını ve uygulan-
masını sağlamak.  

e) Genel Müdürlük tarafından kurulan ve işletilen seyyar hastanelere personel, lojistik
vb. desteği sağlamak. 

f) Afetlerde ve acil durumlarda görev ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgileri toplamak,
değerlendirmek ve SAKOM’a iletmek.

g) KBRN tehditlerine yönelik hastanelerin her türlü ihtiyacını belirlemek ve planla-
mak.

ğ) Hastane personeline Genel Müdürlük tarafından hazırlanan KBRN eğitim program-
larının düzenlenmesini sağlamak.

Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlu-

lukları şunlardır:
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda ülkenin kan ve kan ürünleri ihtiyacı için gerekli olan
kan tahsisi planlarını hazırlamak ve güncel tutmak.

c) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşla-
rının izin ve ruhsat aşamalarını, afetlere ve acil durumlara hazırlık ve müdahale açısından de-
ğerlendirmek.

ç) Afetlerde ve acil durumlarda özellikli sağlık hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar
arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

Bakanlık Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Bakanlık Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görev ve sorum-

lulukları şunlardır:
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda zarar görebilirliği azaltmak amacıyla sağlık yapılarının
standartlarını belirlemek ve mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
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c) Sağlık kurumlarındaki hasar tespit çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği
içerisinde yapılmasını sağlamak.

ç) Afetlere ve acil durumlara müdahale aşamasında ihtiyaç nedeniyle farklı şekilde dü-
zenlenmesi gereken bina ve benzeri tesislerin yapısal düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

d) Afet bölgesinde yer alan sağlık tesislerine hizmetin kesintisiz sunulmasını sağlamak
amacıyla teknik destek sağlamak.

Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorum-

lulukları şunlardır:
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda ihtiyaç olan bölgeye yönelik insan kaynakları politika-
sını ilgili kurum, kuruluşlar ve genel müdürlükler ile koordine ederek yürütmek.

Bakanlık Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Bakanlık Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev ve so-

rumlulukları şunlardır:
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Bakanlığın merkez ve yerel düzeydeki sağlık tesislerinin bilgi sistemlerine yönelik
her türlü uygulama geliştirmek, saldırıya karşı güvenliğini sağlamak, gerekli standartları be-
lirlemek ve kurumların aldıkları tedbirleri takip etmek.

c) Afetlerde ve acil durumlarda bilgi sistemlerinin çalışır halde tutulması için planlama
yapmak ve yürütmek.

Bakanlık Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Bakanlık Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görev ve so-

rumlulukları şunlardır: 
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlere ve acil durumlara yönelik eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı
ile toplumu bilgilendirmek, toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını ar-
tırmak, sorumluluk almalarını ve katılımlarını teşvik etmek. 

c) Afetlere ve acil durumlara hazırlık kapsamında toplum afet bilincinin geliştirilmesine
yönelik farkındalık çalışmaları yapmak.

ç) Afetlere ve acil durumlara yönelik Bakanlığın halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hiz-
metlerini yürütmek.

Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev

ve sorumlulukları şunlardır:
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetler ve acil durumlar ile insani yardım operasyonlarında uluslararası kuruluşlarla
iş birliğinin planlamasını Genel Müdürlük ile koordinasyon içerisinde yürütmek. 
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c) Afetler ve acil durumlara yönelik uluslararası nitelikte toplantılar düzenlemek, ulus-
lararası düzenlenen toplantılara ilgili kurum ve kuruluşların katılımını sağlamak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev ve sorumlulukları

şunlardır:
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) KBRN vakaları ile salgın ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi ve kontrolü için gereken
ilaç ve maddeleri sağlamak.

c) Afet ve acil durum bölgesinde hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piya-
sada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Afetlerde ve acil durumlarda görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili
uyarı sistemlerinden gelen bilgileri işlemek, işlettirmek ve SAKOM’a bildirmek.

d) Afetlerde ve acil durumlarda yurt dışından yapılacak ilaç, tıbbi ve teknik malzeme
yardımlarının kabulüne ilişkin iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğün koordinasyonunda yürüt-
mek.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları 
MADDE 16 – (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün görev ve so-

rumlulukları şunlardır:
a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlan-

masında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Mü-
dürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Uluslararası giriş noktalarında salgın hastalıklara karşı alınacak önlemleri diğer ku-
rum ve kuruluşlarla planlamak ve uygulamak, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı önlemlerin
alınmasını koordine etmek.

c) Uluslararası giriş noktalarında göçmenlerin ilk sağlık denetimi ve sonrasında uygu-
lanacak sağlık tedbirlerine yönelik usul ve esasları ilgili kurumlarla birlikte belirlemek, göç-
menlerin geldiği ülkelerdeki sağlık risklerini analiz ederek riskli durumlar konusunda SAKOM,
KKM ve diğer ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

ç) Uluslararası giriş noktalarındaki halk sağlığı risklerine yönelik risk yönetimi sürecini
yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Afetlerde ve Acil Durumlarda Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatları 

ile Üniversite ve Özel Hastanelerin Görev ve Sorumlulukları

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları 
MADDE 17 – (1) Müdürlüğün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Afetlerde ve acil durumlarda il genelinde Bakanlık bağlı kuruluş ve hizmet birimle-

rinin tüm taşra teşkilatlarını koordine etmek, çalışmaların yürütülmesini sağlamak ve diğer ku-
rum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

b) Afetlere ve acil durumlara yönelik zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme
evreleri kapsamında yapılan tüm faaliyetleri il düzeyinde planlamak ve uygulamak.

c) Afetlere ve acil durumlara müdahale edecek UMKE timlerini oluşturmak, gerekli
araç donanım ve malzeme teminini sağlamak, eğitim, tatbikat ve faaliyetleri planlamak, ger-
çekleştirmek ve raporlamak.

ç) SAKOM, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve ilgili
diğer kurumlar arasındaki bilgi akışının kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.
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d) İl düzeyinde sağlık afet ve acil durum planlarını hazırlamak, koordine etmek, ince-
lemek ve onay makamına göndermek.

e) Seyyar hastaneleri kurmak, işletmek, personel, lojistik ve benzeri desteği sağlamak.
f) Afetlerin ve acil durumların sonlanmasını takiben hazırlanan değerlendirme raporla-

rının SAKOM’a gönderilmesini sağlamak.
g) Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak ha-

berleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak, koordine etmek ve temin
edilmesini sağlamak.

ğ) Afetlerde ve acil durumlarda yapılan müdahalelerde Genel Müdürlük tarafından ha-
zırlanan Triyaj Kartı kullanımını sağlamak.

Bölge koordinatörü ilin görev ve sorumlulukları 
MADDE 18 – (1) Bölge koordinatörü ilin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bakanlıkça belirlenen acil sağlık hizmetleri bölgelerinde yer alan sorumluluk böl-

gesindeki illerin afetlere ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri
ile ilgili sunulacak sağlık hizmeti faaliyetlerini koordine etmek.

b) Bölge koordinatörü il ve bağlı illerin yıl içerisinde ve bir sonraki yıla ait eğitim, tat-
bikat ve diğer faaliyetlerinin planlanmasını ve raporlanmasını koordine etmek, düzenlemek ve
Bakanlığa bildirmek.

c) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlere ve acil durumlara müdahale sü-
recinde Bakanlıkça talep edilen personel, lojistik ve teknik tüm malzemelerin temin edilmesini
koordine etmek.

ç) Afetlerde ve acil durumlarda kullanılmak üzere bölgesine bağlı illerde bulunan lo-
jistik malzemelerin stok seviyesini, miad ve kullanılabilirlik durumunun kontrolünü yaparak
Bakanlığa bildirmek. 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının görev ve
sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının
görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında mü-
dürlüğe destek hizmeti vermek. 

b) Ulusal giriş noktalarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak.
c) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve ku-

ruluşlarla iş birliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, tatbikat organizasyonları
yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.

ç) Afetlerin ve acil durumların sonlanmasını takiben hazırlanan değerlendirme rapor-
larının müdürlüğe teslim edilmesini sağlamak.

Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin görev ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin görev ve sorumlulukları

şunlardır:
a) İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında mü-

dürlüğe destek hizmeti vermek. 
b) Hastane Afet ve Acil Durum Planlarını (HAP) hazırlamak ve planları üniversite has-

taneleri için üniversite rektörlüğüne, özel hastaneler için müdürlüğün sağlık hizmetlerinden
sorumlu başkanlığına incelenmesi amacıyla göndermek.

c) Afetlerde ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik
malzemelere yönelik planlama, tedarik ve depolama faaliyetlerini yürütmek.

ç) Afetlerde ve acil durumlarda rutin hastane hizmetlerinin aksamadan devam etmesi
için gerekli çalışmaları yapmak.

d) Afetlerde ve acil durumlarda Bakanlık tarafından kurulan veya işletilen sağlık tesis-
lerine ihtiyaç halinde personel ve lojistik destek sağlamak.  

e) Afetlerin ve acil durumların sonlanmasını takiben hazırlanan değerlendirme rapor-
larının müdürlüğe teslim edilmesini sağlamak.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi 

Ulusal medikal kurtarma ekipleri (UMKE)
MADDE 21 – (1) UMKE; müdürlüklerde, birime bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında

olası afetlerde ve acil durumlarda ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede
medikal kurtarma ve nakil hizmetlerinin sunulması ile seyyar hastanelerin kurularak işletilmesi
amacıyla oluşturulur.

(2)  UMKE, afetlerde ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımlara
özel eğitimli ve donanımlı personel ile destek verir. 

(3)  UMKE personeli öncelikle kendi kurumunda asli görevini yapar, afetlerde ve acil
durumlarda ise Bakanlıkça veya müdürlükçe yapılacak görevlendirmelere katılım sağlar. 

(4)  Müdürlükçe UMKE’nin planlama, uygulama ve koordinasyonu ile ilgili görevlerini
yürütmek üzere UMKE sorumlusu belirlenir. 

(5)  Müdürlükçe UMKE sorumlusu olarak belirlenen personel Bakanlık Onayı için Ge-
nel Müdürlüğe bildirilir.  Onay sürecinde bu görev, birim sorumlusu tarafından yürütülür. 

(6)  UMKE personeline Temel UMKE Eğitimi verilir. Eğitimler ile ilgili usul ve esaslar
yönerge ile belirlenir.

Afetlerde sağlık hizmetleri birimi
MADDE 22 – (1) Müdürlüğün afetlere ve acil durumlara yönelik zarar azaltma, hazır-

lık, müdahale ve iyileştirme evreleri kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak, koordine
etmek, yürütmek, eğitim yapmak ve raporlamak amacıyla kurulan, en az 2 sağlık personelinden
oluşan birimdir. Birimin görevleri şunlardır:

a) Planlama ve değerlendirme ile ilgili görevler;
1) İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasını ve gün-

cellenmesini koordine etmek, ilgili birimlere iletmek ve uygulanmasını sağlamak.  
2) Bölge ve il düzeyinde tatbikat organizasyonlarını planlamak.
3) Bakanlığın bilgisi ve onayı ile afet ve acil durumlar ile ilgili ulusal ve uluslararası

organizasyonlara ve projelere katılmak, hazırlamak ve yürütmek.
4) Üniversite rektörlüğü, belediye başkanlığı, müdürlüğün kamu hastaneleri, halk sağ-

lığı ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlıkları tarafından gönderilen HAP’ları, HAP stan-
dart denetleme formuna göre değerlendirmek ve onaya sunmak.

5) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere bağlı sağlık tehditlerine yö-
nelik planlama ve hazırlık süreçlerini yönetmek.

6) Yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
b) Tatbikat ve operasyonlar ile ilgili görevler;
1) UMKE timleri oluşturmak, afetlerde ve acil durumlarda sevk ve idaresini sağlamak,

koordine etmek.
2) Meydana gelecek afetlerde ve acil durumlarda medikal kurtarma ve sağlık hizmet-

lerinin sunumunu ilgili tüm taraflarla iş birliği ve koordinasyon içinde yürütmek.
3) Bakanlık izni ile ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak, icra etmek ve raporla-

mak.
4) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik

müdahale amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.
5) Afetlerde ve acil durumlarda sahada sağlık hizmetleri sunan tüm sağlık ekiplerinin

ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların temin edilmesini koordine etmek.
6) Afetlerde ve acil durumlarda Bakanlıkça yapılacak görevlendirmelerde personel te-

minini sağlamak. İlde bulunan UMKE personelinin her an göreve hazır olmasını sağlamak ve
iletişim zinciri oluşturmak. 
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c) Lojistik, ulaştırma ve haberleşme ile ilgili görevler;
1) Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak ha-

berleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemeler ile diğer araç ve gereçlere yönelik planlama, tedarik,
dağıtım, depolama faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

2) Afetlerde ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri için kaynak envanterinin
güncel olarak tutulmasını sağlamak.

3) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlerde ve acil durumlarda kullanılacak
haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik ve benzeri tüm lojistik malzemeler ile seyyar hastane sistem-
leri, personel barınma üniteleri ve hastane donanımlarının her an göreve hazır halde tutulmasını
ve olay yerine en kısa sürede ulaştırılmasını sağlamak.

ç) Eğitim ile ilgili görevler; 
1) Afetlerde ve acil durumlarda görevlendirilecek personele yönelik Bakanlıkça belir-

lenen eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek. 
2) Bakanlığın onayı ile afetlerde ve acil durumlarda görev alacak sağlık personelinin

yetiştirilmesi amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde eğitim
programları hazırlamak, uygulamak ve düzenlenen eğitimlere katılmak.

3) UMKE personelinin eğitimlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak.
4) HAP uygulayıcı eğitimini koordine etmek.
d) Bilgi işlem ve arşiv ile ilgili görevler; 
1) İlin afetlerde ve acil durumlara ait veri envanterini hazırlamak. Birime ait tüm bil-

gilerin kayıtlarını tutmak ve arşivlemek.
2) UMKE personel başvuru ve bilgi formlarını hazırlamak, güncellemek ve Bakanlığa

bildirmek. 
3) Hazırlanan raporlar ve planları Bakanlığa bildirmek.
4) Afetlerde ve acil durumlarda tüm bilgi ve belgeleri arşivlemek, raporlamak ve Ba-

kanlığa bildirmek. 
(2) Birim tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler birim sorumlusu tarafından yü-

rütülür.
Çalışma saatlerinin düzenlenmesi
MADDE 23 – (1) UMKE personelinin Bakanlıkça veya ilgili valilikçe onaylanmış

UMKE faaliyetleri kapsamında eğitim, kurs, toplantı, seminer, konferans, tatbikat (gece açık
arazi üzerinde konaklamalı ve süreklilik arz eden tatbikatlar dahil), seyyar hastanelerin kurul-
ması, kaldırılması, bakımı, onarımı ve benzeri faaliyetlere katılması durumunda, faaliyet süre-
sinin 8 saatten az olmaması kaydıyla, her bir gün 8 saat olarak aylık çalışma süresinden sayılır.
Söz konusu faaliyetlerin 8 saatten az sürmesi halinde, faaliyete esas saatler aylık çalışma sü-
resinden sayılır.

(2) UMKE Personeli tarafından gerçekleştirilen medikal kurtarma operasyonlarında
geçen sürelerin tamamı aylık çalışma süresinden sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Acil sağlık hizmetleri bölgeleri 
MADDE 24 – (1) Acil sağlık hizmetleri bölgeleri, Bakanlıkça belirlenip ilgili birimlere

duyurulur.
Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Bakanlık yetkilidir. 
Yürürlük 
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA 

BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN 

TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 29/12/2020 tarihinde imzalanan ve 13.3 üncü

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 1/1/2021 tarihinden itibaren her iki taraf için uygulanmaya
başlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında
Serbest Ticaret Anlaşmasının eki “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün
uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

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

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
448 inci maddesi ile 1 inci maddede belirtilen Protokol’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti (bundan sonra Türkiye olarak anılacaktır) ile Büyük

Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (bundan sonra İngiltere olarak anılacaktır) arasın-
daki Anlaşmayı,

b) Armonize Sistem: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunla katılmamız uygun bu-
lunan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası
Sözleşmede belirtilen şekilde ve Sözleşmenin ekinde yer alan pozisyonları, alt pozisyonları ve
bunlara ait sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını ve Armonize Sistemin yo-
rumu ile ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü,

c) Avrupa Birliği: 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Kararnamenin eki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Ara-
sında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan üye ülkeleri,

ç) Aynı eşya: Bu eşyanın menşeinin bu Yönetmelik kapsamında belirlemesiyle ilişkili
olmayan görünüşteki küçük farklılıklardan bağımsız olarak, fiziksel özellikleri, kalitesi ve ta-
nınırlığı da dâhil olmak üzere her bakımdan aynı olan eşyayı,

d) Aynı ve birbirleri yerine geçebilen girdi veya aynı ve birbirleri yerine geçebilen ürün:
Aynı tür ve ticari kalitede, aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip ve birbirinden ayırt edile-
meyen girdi veya ürünü,

e) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
f) Eşya: Hem girdi hem de ürünü,
g) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen

ilgili Taraf ülkedeki imalatçıya, kullanılan bütün girdilerin kıymetinin ve eşyanın üretimiyle
ilgili diğer tüm maliyetlerin dâhil edilmesi ve elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş
veya ödenecek olan her tür yurt içi verginin düşülmesi suretiyle, ürün için fabrika çıkışı itiba-
rıyla ödenen fiyatı; son işçilik veya işlemin taşeron olarak bir imalatçıya verilmiş olduğu hal-
lerde “imalatçı” terimi taşerona işi veren ticari kuruluşu (ödenen gerçek fiyatın, ürünün imalatıyla
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ilgili olarak İngiltere veya Türkiye’de gerçekleşen tüm maliyetleri yansıtmaması halinde fabrika
çıkış fiyatı, tüm bu maliyetlerin toplam tutarından, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri
ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurt içi verginin düşülmesi suretiyle elde edilir),

ğ) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Gümrük İşbirliği Konseyinin 26/6/2004 ta-
rihli Tavsiye Kararı uyarınca gerçekleştirilen değişiklikler de dâhil Armonize Mal Tanım ve
Kodlama Sistemi'ni (“Armonize Sistem”) oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar, pozis-
yonlar ve alt pozisyonları (dört ya da altı rakamlı kodları),

h) Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya ak-
samı, ve benzeri,

ı) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük
kıymeti veya bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde ihracatı gerçekleştiren Taraf
ülkedeki girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı (menşeli girdilerin kıymetinin tespit
edilmesi gerektiği hallerde, bu bent gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle uygulanır),

i) Gümrük idareleri: Türkiye için Ticaret Bakanlığı ile İngiltere için yetkilendirilmiş
idareleri,

j) İhracatçı: Menşeli bir eşya ihraç eden veya üreten ve bir menşe beyanı yapan, bir Ta-
raf ülkenin kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uygun olarak, o Taraf ülkedeki yer-
leşik kişiyi,

k) İmalat: Montaj dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işlemi,
l) İthalatçı: Menşeli bir eşya ithal eden ve onun için tercihli tarife muamelesi talep eden

bir kişiyi,
m) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dâhil edilen, kümülasyonun uygula-

nabilir olduğu 5 inci ve 6 ncı maddede belirtilen ülkeler menşeli her bir girdinin gümrük kıy-
metinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ihracatı gerçekleştiren
Taraf ülkedeki girdiler için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,

n) Menşe beyanı: 19 uncu madde uyarınca menşeli bir eşyanın tanımlanmasını sağla-
mak amacıyla bir ihracatçı tarafından yapılan beyanı,

o) Menşeli olmayan girdilerin kullanılabilecek azami oranı: Ürün üzerinde gerçekleş-
tirilen bir imalatın, ürüne menşe statüsü kazandırmak için yeterli bir işçilik veya işlem olarak
değerlendirilebilmesi maksadıyla, menşeli olmayan girdilerin o imalatta kullanılmasına izin
verilen azami oranı (bu oran, ürünün fabrika çıkış fiyatının ya da belirli bir fasıl grubu, fasıl,
pozisyon veya alt pozisyonda sınıflandırılan kullanılan girdilerin safi ağırlığının belli bir yüz-
desi olarak ifade edilebilir),

ö) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya
sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya  böyle bir evrakın olmaması halinde
tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

p) Sınıflandırılmış: Bir ürün veya girdinin Armonize Sistemin belirli bir pozisyon veya
alt pozisyonu altında sınıflandırılmasını,

r) Taraf ülkeler: Türkiye ile İngiltere’yi, 
s) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş

bir ürünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

Menşe kuralı
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler İngiltere

menşeli kabul edilirler:
a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen İngiltere’de elde edilen ürünler.
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b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, İngiltere’de yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş
olmaları kaydıyla, tamamen orada elde edilmemiş girdiler ihtiva etmek suretiyle İngiltere’de elde
edilen ürünler.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye menşeli kabul
edilirler:

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye’de elde edilen ürünler.
b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, Türkiye’de yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş

olmaları kaydıyla, tamamen orada elde edilmemiş girdiler ihtiva etmek suretiyle Türkiye’de
elde edilen ürünler.

İngiltere’de kümülasyon
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasına halel getirmeksizin, bünyelerine

İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç, Türkiye veya Avrupa Birliği (AB) veya EK-4’te
listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle İngiltere’de elde edilen ürünler,
İngiltere’de 10 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş
olmaları şartıyla, İngiltere menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik
veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasına halel getirmeksizin ve 50 ila 63 üncü fasıllarda
sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, İzlanda, Norveç veya AB'de gerçekleştirilen işçilik
veya işlemler, elde edilen ürünler 10 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde İngiltere’de
bilahare bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla İngiltere’de gerçekleştirilmiş olarak
kabul edilirler. 

(3) Birinci fıkrada düzenlenen kümülasyon için İngiltere’de gerçekleştirilen işçilik veya
işlem 10 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesine geçmez ise, elde edilen ürün yalnızca,
İngiltere’de eklenen katma değerin, birinci fıkrada belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olup
kullanılan girdilerin kıymetini geçmesi halinde, İngiltere menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu
gerçekleşmez ise, elde edilen ürün, İngiltere’de imalatta kullanılan menşeli girdilerden en yük-
sek kıymete sahip olan girdinin ait olduğu ülke menşeli olarak kabul edilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, İngiltere’de hiçbir işçilik veya
işleme tabi tutulmayan ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmesi halinde menşelerini korur.

(5) AB açısından, bu maddede düzenlenen kümülasyon;
a) İngiltere, Türkiye ve AB’nin bu maddenin doğru şekilde uygulanmasını sağlayan

idari iş birliği düzenlenmelerinin olması,
b) Girdiler ve ürünlerin, bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarının uygu-

lanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması,
c) Kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin bil-

dirimlerin, Taraf ülkeler ve AB tarafından yayımlanmış olması,
halinde uygulanabilir.
(6) Beşinci fıkrada düzenlenen hariç olmak üzere, bu maddede düzenlenen kümülasyon; 
a) Menşe statüsünün elde edilmesi sürecine dâhil olan ülkeler ile varış ülkesi arasında,

GATT 1994’ün XXIV üncü maddesi çerçevesinde bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut ol-
ması,

b) Girdiler ve ürünlerin, bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarının uygu-
lanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması,

halinde uygulanabilir.
Türkiye’de kümülasyon
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına halel getirmeksizin, bünyelerine

İngiltere, İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya AB veya EK-4’te listelenen bir

25 Mayıs 2021 – Sayı : 31491                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Türkiye’de elde edilen ürünler, Türkiye’de 10 uncu
maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla,
Türkiye menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geç-
miş olmaları gerekmez.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasına halel getirmeksizin ve 50 ila 63 üncü fasıllarda
sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, İzlanda, Norveç veya AB'de gerçekleştirilen işçilik
veya işlemler, elde edilen ürünler 10 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde Türkiye’de
bilahare bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla Türkiye’de gerçekleştirilmiş olarak
kabul edilirler.

(3) Birinci fıkrada düzenlenen kümülasyon için Türkiye’de gerçekleştirilen işçilik veya
işlem 10 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesine geçmez ise, elde edilen ürün yalnızca,
Türkiye’de eklenen katma değerin, birinci fıkrada belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli kul-
lanılan girdilerin kıymetini geçmesi halinde, Türkiye menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu ger-
çekleşmez ise, elde edilen ürün, Türkiye’de imalatta kullanılan menşeli girdilerden en yüksek
kıymete sahip olan girdinin ait olduğu ülke menşeli olarak kabul edilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, Türkiye’de hiçbir işçilik veya
işleme tabi tutulmayan ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmesi halinde menşelerini korur.

(5) Birinci fıkrada belirtilen AB menşeli girdilerin, Avrupa Birliği ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında tesis edilen
Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında AB menşeli olduğunun ispatı, 2006/10895 sayılı
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin
Esaslar Hakkında Karar uyarınca, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşya için AB’de-
ki tedarikçisi tarafından düzenlenen ve bir örneği EK-5’te yer alan tedarikçi beyanı ile yapılır. 

(6) Beşinci fıkrada düzenlenen hariç olmak üzere, bu maddede düzenlenen kümülasyon; 
a) Menşe statüsünün elde edilmesi sürecine dâhil olan ülkeler ile varış ülkesi arasında,

GATT 1994’ün XXIV üncü maddesi çerçevesinde bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut ol-
ması,

b) Girdiler ve ürünlerin, bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarının uygu-
lanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması,

halinde uygulanabilir.
Tamamen elde edilmiş ürünler
MADDE 7 – (1) Aşağıdaki ürünler, tamamen bir Taraf ülkede elde edilmiş kabul edi-

lirler: 
a) Kendi toprağından veya deniz yatağından çıkartılan madencilik ürünleri ve doğal

sular.
b) Taraf ülkede hasat edilen veya yetiştirilen su bitkileri dâhil bitkiler ve bitkisel ürün-

ler.
c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
ç) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.
d) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş hayvanların kesilmesi suretiyle elde edilen ürün-

ler.
e) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler.
f) Yumurtalar, larvalar, yavru balıklar veya tırtıllardan Taraf ülkede doğmuş veya ye-

tiştirilmiş balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlardan
su kültürü ürünleri.

g) Karasular dışındaki denizlerden kendi gemileri ile elde edilen deniz balıkçılığı ürün-
leri ve diğer ürünler.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                25 Mayıs 2021 – Sayı : 31491



ğ) Münhasıran (g) bendinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordasında
üretilen ürünler.

h) Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, Taraf ülkede toplanmış kulla-
nılmış maddeler.

ı) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.
i) Münhasır işletme hakkına sahip olması kaydıyla, kendi karasuları dışında yer alan

deniz toprağından veya deniz toprağı altından çıkartılan ürünler.
j) Münhasıran (a) ila (i) bentlerinde tanımlanan ürünlerden Taraf ülkede üretilen eşya.
(2) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerindeki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri"

terimleri sırasıyla sadece aşağıdaki gerekliliklerin hepsini karşılayan gemiler ve fabrika gemi-
lerini kapsar:

a) İngiltere veya Türkiye’de kayıtlı olanlar.
b) İngiltere veya Türkiye bayrağı altında seyredenler.
c) Aşağıda belirtilen şartlardan birini karşılayanlar:
1) En az yüzde 50’si İngiltere veya Türkiye vatandaşlarına ait olanlar.
2) Ana ofisi ve asıl işletme merkezi İngiltere’de veya Türkiye’de olan ile en az yüzde

50’si İngiltere’ye veya Türkiye’ye veya bu Taraf ülkelerin kamu tüzel kişileri veya vatandaş-
larına ait şirketlere ait olanlar. 

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
MADDE 8 – (1) Üçüncü fıkraya ve 10 uncu maddeye halel getirmeksizin, bir Taraf ül-

kede tamamen elde edilmemiş ürünler, bu eşya için EK-2'de yer alan listede belirtilen şartlar
yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca bir Taraf ülkede menşe kazanan bir ürün, başka bir ürünün
imalatında bir girdi olarak kullanılmışsa, imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan
girdiler dikkate alınmaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen şartların karşılanıp karşılanmadığı her bir ürün için tespit
edilir. Ancak ilgili kuralda menşeli olmayan girdilerin azami oranının esas alındığı hallerde,
Taraf ülkelerin gümrük idareleri ihracatçılara maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları
hesaba katmak üzere, dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde ortalama esas üzerinden ürünlerin
fabrika çıkış fiyatını ve menşeli olmayan girdilerin kıymetini hesaplama yetkisi verebilir. 

(4) Üçüncü fıkranın ikinci cümlesinin uygulandığı hallerde, ürünün ortalama fabrika
çıkış fiyatı ve kullanılan menşeli olmayan girdilerin ortalama kıymeti sırasıyla, önceki mali
yıl boyunca gerçekleştirilen ürünlerin tüm satışlarından fabrika çıkış fiyatlarının toplamı ile
ihracatçı Taraf ülke tarafından tanımlandığı üzere önceki mali yıl boyunca veya tüm mali yıl
için rakamların üç aydan daha az olmayan daha kısa bir dönem için mevcut olmadığı durumda,
ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin toplamı esas alınarak
hesaplanır.

(5) Ortalama esasa göre hesaplamayı tercih eden ihracatçılar, referans mali yılını takip
eden yıl boyunca veya uygun olduğu hallerde, referans olarak kullanılan daha kısa süreyi takip
eden yıl boyunca bu yöntemi sürekli olarak uygular. Belirli bir mali yıl veya en az üç ay gibi
daha kısa bir temsili süre boyunca, bu yöntemin kullanımına neden olan maliyetlerde veya dö-
viz kurlarında dalgalanmaların sona erdiğini kayda geçirmeleri halinde bu yöntemi uygulamayı
bırakabilirler. 

(6) Dördüncü fıkrada atıfta bulunulan ortalamalar, menşeli olmayan girdilerin azami
oranına uygunluğun sağlanması amacıyla, sırasıyla fabrika çıkışı fiyatı ve menşeli olmayan
girdilerin kıymeti olarak kullanılır.
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Tolerans kuralı
MADDE 9 – (1) 8 inci maddeye istisna olarak ve ikinci ve üçüncü fıkralara tabi olarak,

EK-2'de yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca belli bir ürünün imalatında kullanılmaması
gereken menşeli olmayan girdiler, ancak toplam kıymetlerinin veya ölçülen safi ağırlıklarının;

a) 16 ncı fasılda sınıflandırılan işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç olmak üzere, Armonize
Sistemin 2 nci fasıl ile 4 ila 24 üncü fasıllarında sınıflandırılan ürünler için, o ürünün ağırlığının
yüzde 15’ini, 

b) (a) bendinde yer alanlar haricindeki ürünler için, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde
15’ini, 

geçmemesi şartıyla kullanılabilir.
(2) Birinci fıkra, EK-1'in altıncı ve yedinci notlarında belirtilen toleransların uygulan-

dığı 50 ila 63 üncü fasıllarda sınıflandırılan ürünlere uygulanmaz.
(3) Birinci fıkra, EK-2’de yer alan listede yer verilen kurallarda, menşeli olmayan gir-

diler için belirlenmiş olan azami yüzdelerin aşılmasına imkân tanımaz.
(4) Birinci ve ikinci fıkralar, 7 nci madde uyarınca Taraf ülkede tamamen elde edilmiş

ürünlere uygulanmaz. Bununla birlikte, 10 uncu madde ve 11 inci maddenin birinci fıkrası
saklı kalmak kaydıyla, bu hükümlerde sağlanan tolerans, EK-2'deki listede yer verilen kuralı,
o ürünün imalatında kullanılan girdilerin tamamen elde edilmiş olmasını gerektiren tüm ürün-
lere de uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem
MADDE 10 – (1) İkinci fıkraya halel getirmeksizin, 8 inci maddede belirtilen koşulların

sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için
yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir: 

a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik
koruyucu işlemler.

b) Ambalaj ayırma ve birleştirme.
c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.
ç) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme.
d) Basit boyama ve cilalama işlemleri.
e) Pirinci kabuklarından ayırma ve kısmi veya tam öğütme; tahıl ve pirinci parlatma ve

perdahlama. 
f) Şeker renklendirme veya tatlandırma veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri

ile kristal şekeri kısmi veya tam öğütme.
g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çe-

kirdeklerini çıkarma.
ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.
h) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (mad-

delerden setler oluşturma dâhil).
ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama,

karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.
i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri

yapıştırma veya basma işlemleri.
j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit şekilde karıştırılması.
k) Şekerin diğer herhangi bir girdi ile karıştırılması. 
l) Ürünlerin basit şekilde sulandırılması, seyreltilmesi, suyunun alınması veya denşi-

rilmesi.
m) Tam bir eşya oluşturmak üzere eşya parçalarının basit montajı  veya ürünlerin par-

çalarına ayrılması.
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n) Hayvan kesimi.
o) (a) ila (n) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapıl-

ması.
(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra çerçevesinde yetersiz

kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, ihracatçı Taraf ülkede gerçekleştirilen işlemlerin
tümü bir arada mütalaa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi,

Armonize Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul
edilen belirli bir üründür. Buna göre;

a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize
Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini oluş-
turur.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda
aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında mün-
feriden değerlendirilir.

(2) Armonize Sistemin (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açı-
sından ürüne dâhil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dâhil edilir.

(3) Bir teçhizat, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir
teçhizatın bölümü durumundaki ve fabrika çıkış fiyatına dâhil edilmiş bulunan aksesuarlar, ye-
dek parçalar ve aksam; söz konusu teçhizat, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

Setler
MADDE 12 – (1) Armonize Sistemin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, tüm

bileşenleri menşeli olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli
olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin fabrika çıkış fiya-
tının yüzde 15’ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir.

Etkisiz unsurlar
MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli bir ürün olup olmadığını belirlemek için, imala-

tında kullanılabilecek;
a) Enerji ve yakıt,
b) Tesis ve teçhizat,
c) Makine ve aletler,
ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan herhangi bir eşyanın,
menşei dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi
MADDE 14 – (1) İkinci bölümde yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar,

ilgili Taraf ülkede kesintisiz olarak yerine getirilir.
(2) İngiltere’den veya Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli ürünle-

rin, geri gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat
edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir:

a) Geri gelen ürünlerin, ihraç edilmiş ürünler ile aynı olduğu.
b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda mu-

hafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı.
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(3) İkinci bölümde belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, ihracatçı Taraf
ülkeden ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen girdiler üzerinde, ihracatçı Taraf ülke
dışında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde etkilenmeye-
cektir:

a) Söz konusu girdilerin tamamen ihracatçı Taraf ülkede elde edildiği veya ihraç edil-
melerinden önce 10 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geç-
tiği.

b) (a) bendindeki durum;
1) Yeniden ithal edilen ürünlerin, ihraç edilen girdilerin işçilik veya işlemden geçirilmesi

ile elde edildiği,
2) Bu maddenin uygulanması ile ihracatçı Taraf ülke dışında kazanılan toplam katma

değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10 unu aşma-
dığı, 

hususlarında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi ile kanıtlanır.
(4) Üçüncü fıkranın amaçları açısından, ikinci bölümde düzenlenen menşe statüsünün

kazanılması için gerekli koşullar, ihracatçı Taraf ülke dışında yapılan işçilik ve işlemlere uy-
gulanamaz. Bununla birlikte, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne dâhil edi-
len menşeli olmayan her girdi için EK-2’deki listede belirlenen bir azami kıymet bulunduğu
durumda, bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla, ihracatçı Taraf ülke dışında kazanılmış kat-
ma değerle birlikte dikkate alındığında, ihracatçı Taraf ülkede ürüne dâhil edilen menşeli ol-
mayan girdilerin toplam kıymeti, belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla, “toplam katma de-
ğer”, orada dâhil edilen girdilerin kıymetlerini de içerecek şekilde, ihracatı gerçekleştiren Taraf
ülke dışında oluşan tüm maliyetler, anlamına gelmektedir.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, EK-2’deki listede düzenlenen koşulları yerine
getirmeyen veya sadece 9 uncu maddede yer alan genel tolerans kuralının uygulanması ile ye-
terli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz.

(7) Bu madde hükümlerinin kapsadığı türde ve ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke dışında
yapılan herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya benzeri düzenlemeler vasıtasıyla
yürütülür.

Değiştirilmeme-doğrudan nakliyat
MADDE 15 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli tarife sadece bu Yönetme-

liğin gerekliliklerini karşılayan ve İngiltere’ye veya Türkiye’ye ithal edileceği beyan edilen
ürünlere, bu ürünlerin ihracatçı Taraf ülkeden ihraç edilenlerle aynı olması kaydıyla uygulanır.
Bu ürünlerin değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda mu-
hafaza edilmelerine yönelik işlemler ya işaret ve etiket yapıştırılması veya mühür basılması
ya da ithalatçı Taraf ülkenin belli iç gerekliliklerine uygunluğunu temin etmek üzere, dâhili
kullanımı için beyanda bulunulmadan önce transit ülke veya ülkelerindeki veya sevkiyatın
bölündüğü ülke veya ülkelerdeki gümrük gözetimi altında gerçekleştirilen belgelendirme
işlemleri haricinde bir işlemden geçirilmemiş olması gerekir.

(2) Ürünler veya sevkiyatlar, üçüncü transit ülkesi veya ülkelerinde gümrük gözetimi
altında olmaları koşuluyla depolanabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin altıncı bölümüne halel getirmeksizin, sevkiyatlar üçüncü transit
ülkesi veya ülkelerinde gümrük gözetimi altında olmaları koşuluyla bölünebilir.

(4) İthalatçı Taraf ülke, şüphe halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden, bu maddeye
uygunluğun kanıtlanmasını sağlamak üzere, her tür yazılı kanıt olarak ve özellikle;

a) Konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri,
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b) Ambalaj işaret veya numaralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar,
c) Transit ülkesi veya ülkelerinin veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerin gümrük

idarelerince eşyanın değiştirilmediğine dair düzenlenen bir belge veya eşyanın transit ülkesi
veya ülkelerinde veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerde gümrük gözetiminde kaldığını
gösteren diğer tüm belgeler,

ç) Eşyanın kendisiyle ilgili her tür kanıt,
şeklinde verilebilecek tüm uygun belgelerin ibrazını her an talep edebilir.
Sergiler
MADDE 16 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddede belirtilen ve kümülasyonun uygulanabilir

olduğu ülkeler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra bir
Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, aşağıdaki durumlar hakkında gümrük
idarelerinin tatmin edilmesi kaydıyla, ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanır:

a) Bir ihracatçının bu ürünleri İngiltere’den veya Türkiye’den serginin yapıldığı ülkeye
nakletmesi ve orada sergilemesi.

b) Ürünlerin bu ihracatçı tarafından İngiltere’deki veya Türkiye’deki bir kişiye satılması
veya o kişinin tasarrufuna verilmesi.

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönde-
rildikleri durumda sevk edilmesi.

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek
dışında başka bir amaçla kullanılmaması.

(2) Bu Yönetmeliğin altıncı bölümü uyarınca bir menşe beyanı hazırlanır veya düzen-
lenir ve ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkenin gümrük idarelerine normal şartlarda ibraz edilir.
Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilir. Gerektiğinde, ürünlerin sergilendikleri koşullara
dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağa-
zalarda düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her türlü
ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geri Ödeme veya Muafiyet

Gümrük vergilerinde geri ödeme veya muafiyet
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin altıncı bölümü çerçevesinde menşe beyanı düzen-

lenen veya hazırlanan, bir Taraf ülke menşeli, 50 ila 63 üncü fasıllarda sınıflandırılan ürünlerin
imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler, ihracatçı Taraf ülkede her ne türde olursa olsun
gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildir. 

(2) Birinci fıkradaki yasak, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede imalatta kullanılan gir-
dilere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin kısmen veya tamamen iadesi veya
kaldırılması veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye; ürünlerin söz konusu girdi-
lerden elde edilip ihraç edildiği ve dâhilde kullanım için alıkonmadığı hallerde ve bu tür iade
veya ödemelerin fiilen veya açıkça geçerli olduğu durumlarda uygulanır.

(3) Bir menşe beyanı kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, söz konusu ürünlerin imala-
tında kullanılan menşeli olmayan girdiler için geri ödeme yapılmadığını ve bu girdilere uygu-
lanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm uygun
belgeleri gümrük idarelerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(4) Birinci fıkradaki yasak, Taraf ülkeler arasında 5 inci maddenin birinci ve ikinci fık-
raları veya 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki menşe kümülasyonunun uygulanma-
sıyla menşe statüsü kazanan ürünlerin ticaretine uygulanmaz.
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ALTINCI BÖLÜM
Menşe İşlemleri

Tercihli tarife talebi
MADDE 18 – (1) Türkiye veya İngiltere, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayan

menşeli eşyanın, ithalatçı tarafından 19 uncu maddenin gerekliliklerini karşılayan bir menşe
beyanına dayanarak yapılan tercihli tarife talebini esas almak suretiyle, bu Yönetmelik uyarınca
tercihli tarifeden yararlanmasını sağlar.

(2) İthalatçı ülke, bu Yönetmeliğin herhangi bir gerekliliğini yerine getiremeyen bir it-
halatçı, ihracatçı veya Taraf ülkenin tercihli tarife talebini reddedebilir.

Menşe beyanı
MADDE 19 – (1) Bir menşe beyanı;
a) İthal edilen eşyanın Anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşı-

ladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, EK-3’te belirlenen biçimde yazılı
olarak yapılır.

b) Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat
notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilir veya bunlara eklenebilir.

(2) Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilir. Bu hallerde,
düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin EK-3’te yer verilen ör-
neğe uygun olması koşuluyla;

a) İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini mü-
teakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın,

b) İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elek-
tronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın, 

yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarı-
larak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilir.

(3) Türkiye’den yapılan ihracat işlemlerinde, sonradan kontrole tabi tutulması halinde
süreci kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği
gümrük idaresinin adı “Customs Office of Export - … ” şeklinde ilave edilir.

(4) Türkiye’de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı ori-
jinal imzasını taşır. Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını
kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir
taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama
şartı aranmaz.

Menşe beyanının geçerliliği
MADDE 20 – (1) Türkiye veya İngiltere, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itiba-

ren on iki ay veya ithalatçı ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlar. İtha-
latçı ülkenin gümrük idaresinden bu geçerlilik süresi içerisinde tercihli tarife talebinde bulu-
nabilir.

(2) Türkiye veya İngiltere, bir menşe beyanının;
a) Menşeli eşyanın bir ülkeye tek bir sevkiyatı için veya,
b) Menşeli aynı eşyanın birden fazla sevkiyatı için, on iki ayı geçmemek kaydıyla men-

şe beyanında belirtilen süre dâhilinde,
kullanılmasına imkan tanır.
(3) İthalatçı ülke, kendi yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak geçerlilik süresinden

sonra gümrük idaresine sunulan bir menşe beyanını tercihli tarife amacıyla kabul edebilir.
(4) Armonize Sistemin XV ila XXI inci başlıkları altında sınıflandırılan, Armonize Sis-

temin 2(a) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde birleştirilmemiş veya demonte olan ürünler,
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parçalar halinde ithal edilirse, ithalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresi
tarafından belirlenen gerekliliklere uygun olarak, bu tür ürünler için tek bir menşe beyanı kul-
lanılabilir.

Menşe beyanı gerekliliğinden muafiyet
MADDE 21 – (1) Anlaşma kapsamında Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin toplam kıy-

metinin küçük paketler için 500 Euro’yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için
1200 Euro’yu aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmez.

(2) Birinci fıkra kapsamında gerçekleştirilen bir ithalat işleminin, bu Yönetmeliğin men-
şe beyanları ile ilgili gerekliliklerinden kaçınmak amacıyla gerçekleştirilmiş olduğunun tespit
edildiği hallerde, birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Tercihli tarifenin sonradan talep edilmesi
MADDE 22 – (1) Türkiye veya İngiltere, kendi yasa ve yönetmelikleri ile uyumlu ola-

rak, eşyanın ithal edildiğinde menşeli olarak nitelendirildiği, ancak ithalatçının ithalat esnasında
bir menşe beyanının bulunmadığı hallerde, eşyanın ithalatçısının ithalat tarihinden itibaren en
geç iki yıl içerisinde, eşyanın tercihli tarifeye tabi tutulmaması sonucunda ödenen vergilerin
iade edilmesi için başvuruda bulunmasına imkân tanır.

Haksız tercihli tarife talepleri
MADDE 23 – (1) Türkiye veya İngiltere;
a) Menşe beyanını düzenleyen ve beyanın doğru olmayan bilgiler içerdiğinin farkında

olan veya buna inanmak için nedenleri olan ihracatçının, menşe beyanının eşlik ettiği tüm eş-
yanın menşe statüsünü etkileyen her tür değişikliği ithalatçıya yazılı olarak derhal bildirmek
zorunda olmasını,

b) İthal ettiği ve tercihli tarife uygulanan bir eşyaya ilişkin menşe beyanının doğru ol-
mayan bilgiler içerdiğinin farkında olan veya buna inanmak için nedenleri olan bir ithalatçının,
o eşyanın menşe statüsünü etkileyen her tür değişikliği ithalatçı ülkenin gümrük idaresine yazılı
olarak derhal bildirmesini ve borçlu olduğu tüm vergileri ödemesini,

temin eder.
(2) Türkiye veya İngiltere, kendi gümrük idaresini, bir menşe beyanına ilişkin ceza ver-

meyi değerlendirdiği hallerde, birinci fıkra uyarınca kendiliğinden yapılan bir bildirimi önemli
bir hafifletici unsur olarak değerlendirmeye teşvik eder. Bildirimin kendisi tarafından yapıldığı
hallerde, ithalatçı hatayı düzeltir ve borçlu olduğu tüm vergileri geri öder.

Farklılıklar
MADDE 24 – (1) Türkiye veya İngiltere, belgelerin ibraz edilen eşyaya ait olduğu

kesin ise, menşe beyanında yer alan ifadeler ile eşyanın ithalat işlemleri için gümrük idaresine
ibraz edilen belgelerde yer alan ifadeler arasında küçük farklılıkların tespit edilmesinin menşe
beyanını geçersiz ve hükümsüz kılmamasını temin eder.

(2) Türkiye veya İngiltere, menşe beyanındaki yazım hataları gibi açıkça belirgin hata-
lardan dolayı, bu hatalar menşe beyanında yer alan ifadelerin doğruluğu ile ilgili şüphe yarat-
mıyorsa, menşe beyanının reddedilmemesini temin eder.

(3) Türkiye veya İngiltere, kendi ülkesine ithal edilen eşyaya ilişkin menşe beyanının
okunaksız veya görünürde kusurlu olması halinde ithalatçıya, düzeltilmiş menşe beyanının bir
kopyasını ithalatçı ülkenin gümrük idaresine otuz gün içerisinde ibraz etme imkânı tanır.

(4) İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, tercihli tarife uygulanmasını sadece fatura veya
diğer ticari belgenin üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olması nedeniyle reddetmez.

Kayıt tutma yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) İhracatçı ülke, menşe beyanını düzenlemiş bir ihracatçının, menşe

beyanının düzenlenmesinden sonraki üç yıl boyunca veya ihracatçı ülkenin belirleyeceği daha
uzun bir süre için, talep üzerine;

a) Menşe beyanının bir kopyasını,

25 Mayıs 2021 – Sayı : 31491                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



b) Menşe beyanının eşyanın menşeli olduğu iddiasını kanıtlayan, imalatçılar veya te-
darikçilerden alınan tüm destekleyici belgeleri ve yazılı beyanlarını,

muhafaza etmesini ve ibrazını isteyebilir.
(2) Türkiye veya İngiltere, bir ihracatçı imalatçı ya da tedarikçinin yazılı bir beyanı

üzerine bir menşe beyanını esas almakta ise, o imalatçı ya da tedarikçinin birinci fıkrayla uyum-
lu olarak kayıt tutmakla yükümlü olduğunu kabul eder.

(3) İthalatçı ülke, tercihli tarife tanınan bir ithalatçının, menşe beyanının bir kopyası
da dâhil olmak üzere, ithalat tarihinden sonraki üç yıl boyunca veya bu ülkenin belirleyeceği
daha uzun bir süre boyunca eşyanın ithalatına ilişkin belgeleri muhafaza etmesini isteyebilir.

(4) Türkiye veya İngiltere, kendi yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak, kendi ülke-
sindeki ithalatçılar, ihracatçılar, imalatçılar ve tedarikçilerin belgeleri veya kayıtları, bu belge-
lerin veya kayıtların erişilebilir ve basılabilir olması koşuluyla, her türlü ortamda tutmasına
izin verir.

(5) Türkiye veya İngiltere, bu madde uyarınca kayıtları veya belgeleri tutmakla yükümlü
olan, eşyanın ithalatçısı, ihracatçısı, imalatçısı veya tedarikçisi, söz konusu kayıt veya belgeleri
bu Yönetmeliğe uygun olarak tutamaz veya bu kayıtlara veya belgelere erişimi reddederse son-
radan kontrole konu bir eşyaya tercihli tarifeyi reddedebilir.

Sonradan kontrol
MADDE 26 – (1) Türkiye ve İngiltere, bu Yönetmeliğin düzgün şekilde uygulanmasını

sağlamak amacıyla, eşyanın bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli olup olmadığını doğrulamak
ve bu Yönetmelik kapsamındaki tercihli tarife taleplerinin gerçekliğinden emin olmak amacıyla
gümrük idareleri aracılığıyla birbirlerine yardımcı olur.

(2) Türkiye veya İngiltere’nin bir eşyanın menşeli olduğuna veya bu Yönetmeliğin diğer
tüm gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin kontrol talebi; ithalatçı ülkenin gümrük
idaresi tarafından uygulanan, rastgele seçim de dâhil, risk değerlendirme yöntemlerini esas alır
veya ithalatçı ülkenin eşyanın menşeli olup olmadığına veya bu Yönetmeliğin diğer tüm ge-
rekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin makul şüpheleri olduğu hallerde yapılır.

(3) İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, bir eşyanın menşeli olup olmadığını, ihracatçı ül-
kenin gümrük idaresinin bir eşyanın menşeli olup olmadığına dair bir kontrol gerçekleştirmesini
yazılı olarak talep etmek suretiyle kontrol edebilir.

(4) İthalatçı ülkenin gümrük idaresi bir sonradan kontrol talebinde bulunduğunda, ih-
racatçı ülkenin gümrük idaresine;

a) Talepte bulunan gümrük idaresinin adını,
b) Kontrolü yapılacak ihracatçı, imalatçı veya tedarikçinin adını,
c) Kontrolün konusu ve kapsamını,
ç) Menşe beyanının bir kopyası ile varsa her tür destekleyici belgeyi,
temin eder.
(5) Uygun olan hallerde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi bir sonradan kontrolün parçası

olarak ihracatçı ülkenin gümrük idaresinden belirli bilgi ve belgeler talep edebilir.
(6) Sonradan kontrolün yapılması talebi ithalatçı ülkenin gümrük idaresince ihracatçı

ülkenin gümrük idaresine sertifikalı veya kayıtlı posta veya o gümrük idaresince alındığını
teyit eden diğer her tür yöntemle yapılır.

(7) İhracatçı ülkenin gümrük idaresi ithalatçı ülkenin gümrük idaresine, yazılı talebin
alındığı tarihten itibaren kırk beş gün veya taraflar arasında kararlaştırılan başka bir süre içinde
bu talebin alındığına dair (şüpheyi önlemek için elektronik posta ile gönderilebilecek) yazılı
bir onay verir.
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(8) Altıncı fıkrada belirtilen talebin ardından, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi sonradan
kontrolü gerçekleştirir. Bu amaçla gümrük idaresi, kendi yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak;

a) Belge talep edebilir.
b) Her tür kanıtı isteyebilir.
c) 25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıf yapılan kayıtları incelemek ve eş-

yanın imalatında kullanılan tesisleri gözlemlemek için bir ihracatçı veya imalatçı veya teda-
rikçinin tesislerini ziyaret edebilir.

(9) Türkiye veya İngiltere, bir ihracatçının bir imalatçı veya tedarikçiden gelen yazılı
bir beyana dayanan bir menşe beyanını esas alması halinde bu ihracatçının, bu imalatçının veya
tedarikçinin ihracatçı ülkenin gümrük idaresine talep üzerine doğrudan belge veya bilgi ver-
mesini ayarlayabilmesine imkân tanır.

(10) On birinci fıkra çerçevesinde gerçekleştirilen bir sonradan kontrolün sonuçları
beklenirken ithalatçı ülke, vergilerin ödenmesi veya kefalet, depozito ya da yasa ve yönetme-
liklerinde düzenlenen diğer yöntemlere uygun bir teminatın ödenmesi koşuluyla, eşyanın it-
halatçıya teslimine izin verir. Kontrol sonucunda, ithalatçı ülke eşyanın menşeli olduğuna ka-
naat getirir ise eşyaya tercihli tarife uygular ve fazladan ödenen tüm vergileri iade eder veya
söz konusu teminat ödenmeyen diğer yükümlülükleri de kapsamadığı sürece, tüm teminatı çö-
zer.

(11) İhracatçı ülkenin gümrük idaresi, mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda
sonradan kontrol için yazılı talebin alınmasından itibaren on ay içerisinde kontrolü tamamlar
ve kontrol kapsamında; 

a) İthalatçı ülkenin gümrük idaresine sertifikalı veya kayıtlı posta veya o gümrük ida-
resince alındığını teyit eden diğer her tür yöntemle, eşyanın menşeli olup olmadığını karara
bağlayan ve aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir rapor gönderir:

1) Kontrolün sonuçları.
2) Kontrole konu eşyanın tanımı ve menşe kuralının uygulanması ile ilgili tarife sınıf-

landırması.
3) Eşyanın menşe statüsüne ilişkin gerekçeyi desteklemek için eşyanın yeterli bir tanımı

ve açıklaması.
4) Kontrolün yürütülme şekline ilişkin bilgi. 
5) Uygun olan hallerde, destekleyici belgeler.
b) Yasa ile yönetmeliklerine tabi olarak, menşe kontrol sonucunu ihracatçıya bildirir.
(12) Sonradan kontrolün tamamlanacağı süre, ilgili gümrük idarelerinin karşılıklı mu-

tabakatıyla uzatılabilir.
(13) Sonradan kontrolün ithalatçı, ihracatçı, üretici veya tedarikçinin bu Yönetmeliğin

herhangi bir gerekliliğini yerine getirmediğini ortaya koyduğu hallerde, ithalatçı ülke eşyaya
tercihli tarifeyi reddedebilir.

(14) Sonradan kontrol sonucunun bu Yönetmeliğe uygun olarak bildirilmediği hallerde,
ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, makul şüphe olması veya eşyanın menşeli olup olmadığının
tespit edilmemesi durumunda eşyaya tercihli tarifeyi reddedebilir.

(15) Türkiye veya İngiltere, bu maddenin uygulanmasıyla hakkında menşe konusunda
bir hükme varılan herkese, esasen kendi gümrük idaresi tarafından eşyanın menşeine dair ve-
rilen hükümlerin gözden geçirilmesi ve temyizine ilişkin olarak kendi ülkesindeki ithalatçılara
sağladığı aynı hakları tanır.

(16) Türkiye veya İngiltere, aralarında, bu maddede düzenlenen kontrol işlemlerine iliş-
kin olarak ya da bir eşyanın menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğinin tespitinde menşe
kurallarının yorumlanmasında farklılıklar olması, bu farklılıkların kontrolü talep eden gümrük
idaresi ile kontrolü gerçekleştiren gümrük idaresi arasında danışmalarda bulunulması suretiyle
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çözülememesi ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresinin, ihracatçı ülkenin gümrük idaresince gön-
derilen yazılı raporun aksine bir menşe tespitinde bulunmak istemesi halinde, ithalatçı ülkenin
gümrük idaresi ihracatçı ülkenin gümrük idaresine yazılı raporun alınmasından itibaren altmış
gün içerisinde bildirimde bulunur.

(17) Türkiye veya İngiltere’nin talebi üzerine, Türkiye veya İngiltere bu farklılıkları
çözmek üzere on altıncı fıkrada atıfta bulunulan bildirimin tarihinden itibaren doksan gün içe-
risinde danışmalarda bulunur ve sonuçlandırır. Danışmaları sonuçlandırma süresi, Türkiye ve
İngiltere’nin karşılıklı yazılı mutabakatıyla olay bazında uzatılabilir. İthalatçı ülkenin gümrük
idaresi bu danışmaların sonuçlanmasının ardından kendi menşe tespitini yapabilir.

(18) Her durumda, ithalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasındaki farklılıkların
halli ithalatçı ülkenin hukukuna tabidir.

Muhasebesel ayrım
MADDE 27 – (1) Bir ürünün işçilik ve işleminde, aynı ve birbirleri yerine geçebilen

menşeli ve menşeli olmayan girdiler kullanılıyorsa, ticaret erbabı, muhasebesel ayrım yönte-
mini kullanarak girdileri ayrı stoklarda tutmadan girdilerin yönetimini sağlayabilir.

(2) Ticaret erbabı, muhasebesel ayrım yöntemini kullanarak, ürünleri ayrı stoklarda tut-
madan 1701 pozisyonunun aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan gir-
dilerin yönetimini sağlayabilir.

(3) Türkiye ve İngiltere, muhasebe ayrımının uygulanmasının gümrük idarelerinin ön
iznine tabi olmasını talep edebilir. Gümrük idareleri izni, uygun görebileceği her türlü koşula
bağlı olarak verebilir ve iznin kullanımını izler. Gümrük idareleri, her ne suretle olursa olsun,
yararlananın izni herhangi bir şekilde uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen
diğer herhangi bir koşulu yerine getirmediği durumlarda, izni geri alabilir. Muhasebesel ayrımın
kullanılması yoluyla, herhangi bir zamanda, stoklar fiziki ayrıma tabi tutulduğunda elde edi-
lecek olandan, daha fazla ürünün “ihracatçı ülke menşeli” olarak kabul edilemeyeceği sağlanır.
Bu yöntem, ürünlerin imal edildiği ihracatçı ülkede geçerli olan genel muhasebe ilkelerine göre
uygulanır ve uygulamanın kaydı tutulur.

(4) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yöntemden yararlanan kişi, ihracatçı ülke men-
şeli kabul edilebilecek ürün miktarı için menşe beyanı düzenleyebilir veya başvurusunda bu-
lunabilir. Gümrük idarelerinin talebi üzerine, yararlanan kişi, stoklarının nasıl işletildiğine dair
bir bildirimde bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezalar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 ta-

rihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sevk halindeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve 1/1/2021 tarihinde ihra-

catçı ülkeden ithalatçı ülkeye sevk halinde olan ya da ithalatçı ülkede ithalat vergileri öden-
meksizin gümrük kontrolü altında olan eşyaya, ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine söz
konusu tarihten itibaren on iki ay içinde 18 inci maddede atıfta bulunulan tercihli tarife tale-
binde bulunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18)

Bu Tebliğde, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17 nci maddesiyle 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
eklenen dördüncü fıkra ve aynı Kanunun 35 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
nununun 32 nci maddesinde yapılan değişiklikler ile 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesiyle ya-
pılan düzenlemelere ve 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun kurumlar vergisi oranında yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin
açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ilgili bölümle-
rinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “11. Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı bölümünün
“11.12. Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler” alt başlıklı bölümünden
sonra gelmek üzere “11.13. Finansman gider kısıtlaması” başlıklı alt bölüm eklenmiştir.

“11.13. Finansman gider kısıtlaması
6322 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek

üzere 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle; kredi ku-
ruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kul-
lanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere,
yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, ko-
misyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları
toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı kanunen kabul
edilmeyen gider (KKEG) olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca, bu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulan-
masına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup bu Kararda
1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere
söz konusu gider ve maliyet unsurlarının %10’unun kurum kazancının tespitinde indiriminin
kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi mükellef-
lerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı,
kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının
%10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. 

Ayrıca, öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin olarak faiz, komisyon, vade
farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurlarından, yatı-
rımın maliyetine eklenmiş olan yabancı kaynaklardan doğan gider ve maliyet unsurları ise
%10’luk bu kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. 

Söz konusu gider kısıtlaması uygulamasında;
-Kredi kuruluşu: 5411 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan mevduat ve katılım ban-

kalarını, 
-Finansal kuruluş: 5411 sayılı Kanunda kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık,

bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan
faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım
bankaları ve finansal holding şirketlerini,
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-Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri: 6361 sayılı Kanunun ilgili
maddelerinde yer alan sözleşmelere uygun olarak faaliyette bulunan şirketleri,

-Finansman giderleri: Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her tür-
lü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto be-
delleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarını,

-Yabancı kaynaklar: Bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı
kaynaklar toplamını,

-Yatırım: İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar yatırım projelerine
ilişkin olarak “yapılmakta olan yatırımlar” hesabında izlenen tutarlar da dahil olmak üzere her
türlü (teşvik belgeli veya belgesiz) amortismana tabi iktisadi kıymetleri, 

ifade etmektedir.
11.13.1. Kapsama giren mükellefler
Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen finansman gider

kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında
uygulanacaktır.

Ayrıca, finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mu-
kayesesi gerekmekte olduğundan bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli
olup işletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 

-4632 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan emeklilik şirketleri,
-5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan Türkiye’de kurulu mevduat banka-

ları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuru-
luşların Türkiye'deki şubeleri ve finansal holding şirketleri, 

-5684 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketleri,
-6361 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yer alan sözleşmelere uygun olarak faaliyette

bulunan finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri ile,
-6362 sayılı Kanun kapsamında sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar,
finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır. 
11.13.2. Finansman gider kısıtlamasının uygulanacağı dönem
Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi

mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla finansman gider kı-
sıtlaması öncesi Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak suretiyle öz kay-
nak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmaya-
caklarını tespit edeceklerdir. 

Yıllık dönemde; hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 31 Aralık
tarihli bilanço, özel hesap dönemini kullanan mükelleflerde ise hesap döneminin son günü iti-
barıyla çıkarılacak bilanço esas alınacaktır.

Dolayısıyla, finansman gider kısıtlaması ilk defa 2021 yılının birinci geçici vergilen-
dirme dönemi itibarıyla dikkate alınacaktır. 

11.13.3. 1/1/2013 tarihinden önce yapılan borçlanmalara ilişkin finansman gider-
lerinin durumu

Kurumlar Vergisi Kanununun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan finansman gider kısıtlamasına ilişkin düzenleme
1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren (bu tarih dahil) sağlanan
finansman hizmetleri veya akdedilen kredi sözleşmeleri nedeniyle oluşan finansman giderleri,
3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan
vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere yürürlüğe giren finansman gider kısıtlamasının
hesabında dikkate alınacaktır. 
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Bu nedenle, dönem sonu itibarıyla kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan
işletmelerde, 1/1/2013 tarihinden itibaren sağlanan yabancı kaynaklara ilişkin olarak mahiyet
ve tutar itibarıyla 1/1/2021 tarihinden itibaren kesinleşen gider ve maliyet unsurları gider kı-
sıtlamasına tabi tutulacaktır. 

Öte yandan, 1/1/2021 tarihinden önce mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleşerek tahakkuk
ve dönemsellik ilkeleri gereği 2020 ve önceki yıllarda kurum kazancının tespitinde dikkate
alınmış olan finansman giderlerinin finansman gider kısıtlamasına tabi tutulması söz konusu
olmayacaktır. 

11.13.4. Gider kısıtlaması kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin gider ve
maliyet unsurları

Gider ve maliyet unsurlarından yatırımın maliyetine eklenenler gider kısıtlaması kap-
samı dışındadırlar. Finansman gider kısıtlaması kapsamında yatırım olarak kabul edilen kıy-
metlerin maliyet bedelinin hangi unsurlardan oluştuğu Vergi Usul Kanununun 262 nci madde-
sinde belirlenmiştir. Bu madde ve bu maddeye ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde
yapılan açıklamalar çerçevesinde, zorunlu olarak ya da mükellefin ihtiyarında maliyete eklenen
yabancı kaynaklara ait gider ve maliyetler gider kısıtlamasına konu olmayacaktır.

Bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların ya-
bancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması ge-
rekmektedir. Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve ben-
zeri giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın
yapılan giderlerin gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde bir fi-
nansman gideri olmayıp finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları
veya peşin ödeme iskontoları da finansman gider kısıtlaması kapsamı dışındadır. 

Satış bedelinin belirli bir vade sonunda ödenmesine ilişkin olarak, mükelleflerin Vergi
Usul Kanununa göre düzenlenen bilançolarında izlenen “satıcılar” vb. hesaplar için finansman
gideri hesaplanmaması halinde bu işlemler için ayrıca ayrıştırma yapılarak satış bedelinin belirli
bir kısmı gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır. Diğer yandan söz konusu hesaplarda yer
alan tutarların Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesi kapsamında değerlemesinden kaynak-
lanabilecek kur farkı giderleri ise gider kısıtlaması kapsamında değerlendirilecektir.

Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine
ilişkin ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın kullanım süresine
bağlı olarak doğmayan gider ve maliyet unsurları finansman gider kısıtlaması uygulamasına
tabi olmayacaktır. Bu giderlerden kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka ve sigorta mua-
meleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın işletmede kullanım süresine bağlı olarak doğanların
ise finansman gider kısıtlaması uygulamasına konu edileceği açıktır.

Ayrıca, işletmelerce banka vb. kurumlardan temin edilen kredilerin, bu işletmelerin
üzerinde herhangi bir finansman yükü kalmaksızın grup şirketlerine aktarılması halinde, bu
kredilere ilişkin finansman giderinin, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket bünyesinde
gider kısıtlamasına tabi tutulması gerekmektedir. 

Öte yandan, imalatçı veya tedarikçi şirketlerle imzalanan aracılı ihracat sözleşmesine
dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden aynı değerle
alınıp aynı değerle ihracatı gerçekleştirilen, malın üretimi veya tedarikine ilişkin tüm yüküm-
lülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı veya tedarikçi şirketlerin sorumlu olması ve ih-
racattan doğan finansman yükünün aracılı ihracat sözleşmesinin tarafı olan imalatçı veya te-
darikçi şirketlere aktarılması kaydıyla, bu işlemler nedeniyle dış ticaret sermaye şirketleri veya
sektörel dış ticaret şirketleri nezdinde finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Ancak, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketlerinin kendi nam ve
hesabına yurt içinden satın aldıkları malların satışından doğan finansman giderleri finansman
gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır.
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Örnek 1: Öz kaynakları toplamı 800.000 TL olan (A) A.Ş.’nin aynı dönemde yabancı
kaynakları toplamı 1.000.000 TL’dir. Bu döneme ilişkin toplam finansman gideri ise 100.000
TL’dir. 

Dönem sonu itibarıyla (A) A.Ş.’nin yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı için
aşan kısma münhasır olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderinin %10’luk kıs-
mı, kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. 

Finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabı: 
Aşan kısım1 : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı

: 1.000.000 TL – 800.000 TL = 200.000 TL
Aşan kısma isabet eden finansman gideri : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 

yabancı kaynak) 
: 100.000 TL x (200.000 TL / 1.000.000 TL)
: 100.000 TL x %20
: 20.000 TL

Yabancı kaynağın öz kaynak tutarını aşan kısmına isabet eden finansman giderinin
%10’luk kısmı olan (20.000 TL x %10=) 2.000 TL kurum kazancının tespitinde KKEG olarak
dikkate alınacaktır. 

Örnek 2: Öz kaynakları toplamı 2.000.000 TL olan (B) A.Ş.’nin aynı dönemde yabancı
kaynakları toplamı 2.500.000 TL’dir. Şirketin bu döneme ilişkin toplam finansman gideri ise
200.000 TL’dir. 

(B) A.Ş. devam eden yatırımı dolayısıyla aynı dönemde kullanmış olduğu krediden
kaynaklanan 60.000 TL’lik finansman giderini yatırımın maliyetine eklemiştir.  

(B) A.Ş.’nin bu dönemde yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı için aşan kısma
münhasır olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderinin %10’luk kısmı kurum
kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Diğer taraftan, finansman giderinin
yatırımın maliyetine eklenmiş olan kısmı %10’luk bu sınırlamaya tabi tutulmayacaktır. 

Bu döneme ilişkin toplam 200.000 TL’lik finansman giderinin 60.000 TL’lik kısmı ya-
tırımın maliyetine eklenmiş olduğundan finansman gider kısıtlamasının hesabında dikkate alı-
nacak tutar (200.000 TL – 60.000 TL=) 140.000 TL olacaktır.

Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
: 2.500.000 TL – 2.000.000 TL = 500.000 TL

Aşan kısma isabet eden finansman gideri : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 
yabancı kaynak) 

: 140.000 TL x (500.000 TL / 2.500.000 TL)
: 140.000 TL x %20
:  28.000 TL

28.000 TL x %10 = 2.800 TL’lik finansman gideri ise kurum kazancının tespitinde
KKEG olarak kabul edilecektir. 

11.13.5. Geçici vergilendirme dönemlerinde finansman gider kısıtlaması 
Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında finansman gider

kısıtlaması 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan ver-
gilendirme dönemi kazançlarına uygulanmaya başlandığından, 

-Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 2021 yılının ilk geçici ver-
gilendirme döneminde, 

-Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerde ise 2021 yılında baş-
layan özel hesap döneminin ilk geçici vergilendirme döneminde, 

yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi yapılarak dikkate alınacaktır.
–––––––––––––––––––
1 Yabancı kaynak tutarının öz kaynak tutarını aşan kısmı
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Dolayısıyla, gerek geçici vergilendirme dönemlerinde gerekse yıllık dönemde finans-
man gider kısıtlamasına tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son günü itibarıyla finans-
man gider kısıtlaması öncesi Vergi Usul Kanununa göre çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit
edilecektir. 

Önceki geçici vergilendirme dönemlerinde finansman gider kısıtlaması şartlarını taşı-
mayan mükellefler, şartların oluştuğu geçici vergilendirme döneminden itibaren finansman gi-
der kısıtlamasına tabi olacaktır. 

Örnek 1: (C) A.Ş.’nin 2021 yılı birinci geçici vergilendirme dönemi itibarıyla
31/3/2021 tarihindeki bilançosunda yer alan öz kaynaklar toplamı 9.000.000 TL, yabancı kay-
nakları toplamı 12.000.000 TL olup bu geçici vergilendirme dönemine ilişkin finansman gideri
toplamı ise 500.000 TL’dir.

Finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabı: 
Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı - Öz kaynak toplamı

: 12.000.000 TL - 9.000.000 TL = 3.000.000 TL
Aşan kısma isabet eden finansman gideri : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 

yabancı kaynak)
: 500.000 TL x (3.000.000 TL / 12.000.000 TL)
: 500.000 TL x %25
: 125.000 TL

Buna göre, (C) A.Ş. tarafından, 2021 yılının birinci geçici vergilendirme döneminde
125.000 TL’lik finansman giderinin %10’luk kısmı olan (125.000 TL x %10=) 12.500 TL fi-
nansman gider kısıtlaması düzenlemesi uyarınca kurum kazancının tespitinde KKEG olarak
dikkate alınacaktır.

Örnek 2: (D) A.Ş.’nin 2021 yılına ilişkin geçici vergilendirme dönemleri itibarıyla öz
kaynak, yabancı kaynak ve finansman giderlerine ilişkin tutarları aşağıdaki gibidir:

-Birinci geçici vergilendirme döneminde finansman gider kısıtlaması: 
Birinci geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla çıkarılan bilançoya göre ya-

bancı kaynak (500.000 TL) ile öz kaynak (600.000 TL) mukayesesi yapıldığında, birinci geçici
vergilendirme döneminin son günü itibarıyla yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aşmadı-
ğından, bu dönemde finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır. 

-İkinci geçici vergilendirme döneminde finansman gider kısıtlaması: 
İkinci geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla çıkarılan bilançoya göre ya-

bancı kaynak (600.000 TL) ile öz kaynak (600.000 TL) mukayesesi yapıldığında, yabancı kay-
nak tutarı öz kaynak tutarını aşmadığından, bu dönemde de finansman gider kısıtlaması uygu-
lanmayacaktır. 

-Üçüncü geçici vergilendirme döneminde finansman gider kısıtlaması: 
Üçüncü geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla çıkarılan bilançoya göre

yabancı kaynak tutarı (700.000 TL) öz kaynak (600.000 TL) tutarını aşmaktadır. Bu nedenle
(D) A.Ş. üçüncü geçici vergilendirme döneminde finansman gider kısıtlaması uygulayacaktır. 
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Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
: 700.000 TL – 600.000 TL = 100.000 TL

Aşan kısma isabet eden finansman gideri : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 
yabancı kaynak) 

: 25.000 TL x (100.000 TL / 700.000 TL)
: 25.000 TL x % 14,2857
: 3.571,43 TL

KKEG olarak dikkate alınacak finansman gideri: 3.571,43 TL x %10 = 357,14 TL 
-Dördüncü geçici vergilendirme döneminde finansman gider kısıtlaması: 
Dördüncü geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla çıkarılan bilançoya göre

yabancı kaynak tutarı (800.000 TL) öz kaynak (600.000 TL) tutarını aşmaktadır. Bu nedenle
(D) A.Ş. dördüncü geçici vergilendirme döneminde de finansman gider kısıtlaması uygulaya-
caktır. 

Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
: 800.000 TL – 600.000 TL = 200.000 TL

Aşan kısma isabet eden finansman gideri : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 
yabancı kaynak) 

: 30.000 TL x (200.000 TL / 800.000 TL)
: 30.000 TL x %25 
: 7.500 TL

KKEG olarak dikkate alınacak finansman gideri: 7.500 TL x %10 = 750 TL 
Dolayısıyla, (D) A.Ş. üçüncü geçici vergilendirme (Ocak-Eylül) döneminde 25.000

TL’lik finansman giderinin 357,14 TL’lik kısmını, dördüncü geçici vergilendirme (Ocak-Aralık)
döneminde 30.000 TL’lik finansman giderinin 750 TL’lik kısmını, yıllık dönemde ise 30.000
TL tutarında finansman giderinin 750 TL’lik kısmını KKEG olarak dikkate alacaktır. 

11.13.6. Özel hesap dönemi 2021 yılı içinde sona eren mükelleflerin durumu
Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükmü 1/1/2021 tarihinden iti-

baren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
Dolayısıyla, özel hesap dönemi kullanmakta olan ve bilanço esasına göre defter tutan

kurumlar vergisi mükellefleri, 2020 yılı içinde başlayıp 2021 yılında sona erecek özel hesap
dönemlerinde finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır. 

Bu mükellefler, 2021 yılı içinde başlayıp 2022 yılında sona erecek özel hesap dönem-
lerinde şartların oluşması halinde finansman gider kısıtlaması uygulamaya başlayacaklardır. 

11.13.7. Yıllara sari inşaat ve onarma işleri ile uğraşan mükelleflerde gider kısıt-
laması uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi hükmüne göre birden fazla takvim yılına si-
rayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte
ve kazancın tamamı o yılın geliri sayılarak vergilendirilmektedir. Bu işlerle uğraşanların kul-
landıkları yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin, işin kesin kâr veya zararının tespit
edildiği yıl kazancının hesaplanmasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması ge-
rektiğinden, gider kısıtlamasına ilişkin uygulama da aynı dönemde yapılacaktır. 

Birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması veya yıllara sari inşaat ve onarma
işlerinin yanı sıra başka işlerin de bulunması halinde, yapılan finansman giderleri hangi yılın
kâr veya zarar tutarının tespitinde dikkate alınıyorsa, o yılda gider kısıtlamasına konu edile-
cektir.

Öte yandan, finansman gider kısıtlamasına ilişkin hükümler 1/1/2021 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önce mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleş-
miş olan ancak yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin kazancı işin bittiği yılın kazancı olarak
beyan edileceğinden henüz kurum kazancının tespitinde dikkate alınmamış olan finansman gi-
derlerinin, inşaat ve onarma işi kazancının hangi yıl beyan edildiğine bakılmaksızın, gider kı-
sıtlanmasına konu edilmemesi gerekmektedir.
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Örnek: (E) A.Ş. inşaat taahhüt işlerinin yanı sıra otomotiv ticareti ile de iştigal etmek-
tedir. Şirketin, 2019 yılında taahhüt etmiş olduğu inşaat işi halen devam etmektedir. 

(E) A.Ş.’nin 31/12/2021 tarihli bilançosunda yabancı kaynak toplamı 15.000.000 TL,
öz kaynak toplamı ise 12.000.000 TL’dir. Bu döneme ilişkin toplam 600.000 TL’lik finansman
giderinin 200.000 TL’lik kısmı halen devam eden yıllara sari inşaat ve onarma işinin finans-
manında kullanılmak üzere alınan krediden kaynaklanmaktadır.

Yıllara sari inşaat ve onarma işine ilişkin 200.000 TL’lik finansman gideri, halen devam
etmekte olan söz konusu inşaat ve onarma işinin bittiği yılın gideri olarak dikkate alınacak
olup (E) A.Ş. tarafından 2021 yılında finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın tespitinde,
200.000 TL’lik bu finansman gideri dikkate alınmayacaktır. 

(E) A.Ş. söz konusu yıllara sari inşaat ve onarma işini 28/12/2022 tarihinde tamamlamış
olup 2022 yılı bilançosunda yabancı kaynak toplamı 16.000.000 TL, öz kaynak toplamı ise
12.000.000 TL’dir. (E) A.Ş.’nin 2022 yılı toplam finansman gideri (yıllara sari inşaat ve onarma
işinden kaynaklanan finansman giderleri dahil) 2.000.000 TL’dir. 

2022 yılı kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak 2.000.000 TL’lik finansman gi-
derinin 1.500.000 TL’lik kısmı yıllara sari inşaat ve onarma işinden kaynaklanmaktadır. (İnşaat
işine ilişkin 1.500.000 TL’lik bu finansman giderinin 600.000 TL’lik kısmı 2019 yılında,
400.000 TL’lik kısmı 2020 yılında, 200.000 TL’lik kısmı 2021 yılında ve 300.000 TL’lik kısmı
da 2022 yılında ödenen faiz giderlerinden oluşmaktadır.)

2021 yılı uygulaması: 
Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı - Öz kaynak toplamı

: 15.000.000 TL - 12.000.000 TL = 3.000.000 TL
Aşan kısma isabet eden finansman gideri: Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam

yabancı kaynak)
: (600.000 TL-200.000 TL2) x (3.000.000 TL / 15.000.000 TL)
: 400.000 TL x %20
: 80.000 TL

Dolayısıyla (E) A.Ş., 2021 yılına ilişkin (yıllara sari inşaat ve onarma işinden kaynak-
lanan kısım hariç) 400.000 TL’lik finansman giderinin aşan kısma isabet eden 80.000 TL’sinin
%10’u olan (80.000 TL x %10=) 8.000 TL’lik kısmını, finansman gider kısıtlaması düzenlemesi
uyarınca kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alacaktır.

2022 yılı uygulaması: 
Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı - Öz kaynak toplamı

: 16.000.000 TL - 12.000.000 TL = 4.000.000 TL
2022 yılında tamamlanan yıllara sari inşaat ve onarma işinden kaynaklanan ancak

1/1/2021 tarihinden önce tahakkuk ederek mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleşen finansman gi-
derleri mahsup edildikten sonra kalan tutar, 2022 yılında gider kısıtlamasının hesabında dikkate
alınacaktır. 

Toplam finansman gideri – İnşaat işine ilişkin 1/1/2021 tarihinden önceki finansman
gideri:

2.000.000 TL – [600.000 TL (2019) + 400.000 TL (2020)] = 1.000.000 TL
Aşan kısma isabet eden finansman gideri: Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 

yabancı kaynak)
: 1.000.000 TL x (4.000.000 TL / 16.000.000 TL)
: 1.000.000 TL x %25
: 250.000 TL

–––––––––––––––––––
2 200.000 TL, 2021 yılında devam etmekte olan yıllara sari inşaat ve onarma işine ilişkin finans-

man gideridir.
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Buna göre (E) A.Ş. 2022 yılına ilişkin (1/1/2021 öncesinde yıllara sari inşaat ve onarma
işinden kaynaklanan kısım hariç) 1.000.000 TL’lik finansman giderinin aşan kısma isabet eden
250.000 TL’sinin %10’u olan (250.000 TL x %10=) 25.000 TL’lik kısmını, finansman gider
kısıtlaması düzenlemesi uyarınca kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alacaktır. 

11.13.8. Finansman gideri yanında finansman gelirinin de bulunması durumu
Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider

kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle
netleştirmeleri mümkün olmayıp finansman giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edil-
mesi gerekmektedir. 

1/1/2013 tarihinden itibaren sağlanan yabancı kaynaklardan doğan kur farkı giderleri
2021 yılı kazancının tespiti de dahil olmak üzere döviz kurlarındaki değişim dikkate alınarak
hesaplanan gerçek tutarları ile finansman gider kısıtlamasına konu edilecektir.

Yabancı para kurlarındaki düşüş veya yükselişler nedeniyle, geçici vergilendirme dö-
nemleri itibarıyla kur farkı geliri veya kur farkı gideri söz konusu olabilmektedir. Şu kadar ki
aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme
dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem
sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutar finansman gideri
kısıtlamasında dikkate alınacaktır. 

Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı
gelirleri ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Öte yandan, temin edilen yabancı kaynağın mevduat vb. şekillerde değerlendirilmesi
sonucu doğacak kur farkı geliri şirketin bilançosunun aktifinde yer alan bir varlığın değerlemesi
sonucu oluştuğu için, yabancı kaynağa ilişkin kur farkı giderinden mahsup edilemeyecektir. 

Örnek 1: (G) A.Ş. 10/5/2019 tarihinde kullanmış olduğu krediye ilişkin olarak 2019
yılında 100.000 TL, 2020 yılında 150.000 TL, 2021 yılının birinci geçici vergilendirme döne-
minde 150.000 TL faiz ödemiş olup 2020 yılında 50.000 TL, 2021 yılının birinci geçici vergi-
lendirme döneminde ise 85.000 TL faiz geliri elde etmiştir. 

(G) A.Ş.’nin 31/3/2021 tarihindeki bilançosunda yer alan öz kaynaklar toplamı
9.000.000 TL, yabancı kaynakları toplamı ise 10.000.000 TL olup 2021 yılının birinci geçici
vergilendirme dönemine ilişkin finansman giderleri toplamı ise 200.000 TL’dir.

2019 yılında alınan krediye ilişkin olarak 2019 ve 2020 yıllarında ödenen (100.000 TL
+ 150.000 TL=) 250.000 TL faiz gideri 1/1/2021 tarihinden önce tahakkuk ederek ödenmiş ol-
duğu için finansman gider kısıtlamasına tabi olmayacaktır. Ancak, her ne kadar kredi 10/5/2019
tarihinde kullanılmış olsa da bu krediye ilişkin olarak 1/1/2021 tarihinden itibaren katlanılan
finansman giderleri Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında fi-
nansman gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır. 

2021 yılının birinci geçici vergilendirme döneminde finansman gider kısıtlamasına tabi
tutarın hesabı: 

Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı - Öz kaynak toplamı
: 10.000.000 TL - 9.000.000 TL = 1.000.000 TL

Aşan kısma isabet eden finansman gideri: Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 
yabancı kaynak)
: 200.000 TL x (1.000.000 TL / 10.000.000 TL)
: 200.000 TL x %10 
: 20.000 TL

Buna göre, (G) A.Ş. tarafından, 2021 yılının birinci geçici vergilendirme dönemi fi-
nansman gider kısıtlaması kapsamında (20.000 TL x %10=) 2.000 TL’lik faiz gideri kurum ka-
zancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. 
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(G) A.Ş.’nin 2021 yılının birinci geçici vergilendirme döneminde elde etmiş olduğu
85.000 TL’lik faiz geliri ise şirketin finansman gider kısıtlaması hesabında dikkate alınmaya-
caktır. 

Örnek 2: (H) A.Ş. 1/1/2022 tarihi itibarıyla (D) Bankasından 100.000 Avro banka kre-
disi kullanmış olup 31/12/2022 tarihinde anapara ve %5 faiz ödemesi yapılacaktır. 

Avro kuru, kredinin kullanıldığı 1/1/2022 tarihinde 7,00 TL olup 31/3/2022 tarihinde
6,00 TL, 30/6/2022 tarihinde 8,00 TL, 30/9/2022 tarihinde 7,10 TL ve 31/12/2022 tarihinde
ise 7,50 TL olmuştur. 

100.000 Avro tutarındaki krediye ilişkin geçici vergilendirme dönemlerinin son günü
itibarıyla değerleme yapılmıştır. 

(H) A.Ş.’nin geçici vergilendirme dönemleri itibarıyla finansman gider kısıtlaması ön-
cesi çıkarmış olduğu bilançolarında yapacağı mukayese sonucunda yabancı kaynak toplamının
öz kaynak toplamını aştığının tespit edilmiş olması halinde, (D) Bankasından kullanmış olduğu
100.000 Avro kredi nedeniyle, ikinci geçici vergilendirme (1 Ocak – 30 Haziran) döneminde
100.000 TL, üçüncü geçici vergilendirme (1 Ocak – 30 Eylül) döneminde 10.000 TL ve dör-
düncü geçici vergilendirme (1 Ocak – 31 Aralık) döneminde ise 50.000 TL tutarında finansman
gideri, gider kısıtlamasının hesabında dikkate alınacaktır. 

(H) A.Ş., kredi geri ödemesini 31/12/2022 tarihinde yapmış olup 2022 yılında finans-
man gideri kısıtlamasında, (D) Bankasından kullanmış olduğu bu kredi nedeniyle 2022 yılı
için hesaplayacağı 50.000 TL kur farkı giderini dikkate alacaktır.

Öte yandan, (H) A.Ş.’nin Avro olarak ödeyeceği %5 oranında faiz tutarının da dönem
sonundaki/işlem tarihindeki kura göre tespit edileceği tabiidir. 

11.13.9. Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
ve binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle KKEG olarak dikkate
alınan finansman giderlerinin durumu

İşletmenin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerden
örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek otomobil-
lerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle kurum kazancının tespitinde hali hazırda KKEG
olarak dikkate alınmış olanlar finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate
alınmayacaktır. 

Örnek 1: 2021 yılı dönem başı öz sermaye tutarı 200.000 TL olan (I) A.Ş., ortağı (O)
A.Ş.’den 1.000.000 TL borç almış ve 2021 yılında 100.000 TL faiz ödemiştir. Söz konusu şir-
ketin 2021 yılı toplam finansman gideri 150.000 TL’dir.

Öte yandan, (I) A.Ş.’nin 31/12/2021 tarihli bilançosunda yabancı kaynak tutarı
2.000.000 TL, öz kaynak tutarı ise 1.500.000 TL’dir.
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Bu durumda, (I) A.Ş.’nin ortağı (O) A.Ş.’den aldığı borcun, dönem başı öz sermayenin
3 katı olan (200.000 TL x 3=) 600.000 TL’yi aşan (1.000.000 TL – 600.000 TL=) 400.000
TL’lik kısmı örtülü sermaye olacaktır. Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca
örtülü sermaye olarak kabul edilen kısma isabet eden faiz tutarı KKEG olarak dikkate alına-
caktır. 

Örtülü sermaye nedeniyle ödenen faiz : 100.000 TL x (400.000 TL / 1.000.000 TL)
: 100.000 TL x %40
: 40.000 TL

(I) A.Ş.’nin 2021 yılına ilişkin toplam 150.000 TL’lik finansman giderinin 100.000
TL’lik kısmı ortak (O) A.Ş.’den alınan borca ilişkin olup bu tutarın örtülü sermayeye isabet
eden kısmına ilişkin 40.000 TL’lik faiz gideri KKEG olarak kabul edilecektir. Finansman gider
kısıtlaması nedeniyle KKEG olarak dikkate alınacak tutar ise örtülü sermayeye isabet eden
KKEG düşüldükten sonra kalan (150.000 TL - 40.000 TL=) 110.000 TL üzerinden hesaplana-
caktır. 

Finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabı: 
150.000 TL – 40.000 TL = 110.000 TL 
Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı

: 2.000.000 TL – 1.500.000 TL = 500.000 TL
Aşan kısma isabet eden finansman gideri : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 

yabancı kaynak) 
: 110.000 TL x (500.000 TL / 2.000.000 TL)
: 110.000 TL x %25
: 27.500 TL

Buna göre, (I) A.Ş. tarafından 2021 yılında finansman gider kısıtlaması kapsamında
(27.500 TL x %10=) 2.750 TL’lik faiz gideri kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate
alınacaktır.

Dolayısıyla, (I) A.Ş. 2021 yılında örtülü sermaye kapsamında 40.000 TL, finansman
gideri kısıtlaması kapsamında ise 2.750 TL olmak üzere finansman giderlerinin toplam 42.750
TL’lik kısmını kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alacaktır. 

Örnek 2: Kimya alanında faaliyette bulunan (J) A.Ş. 2021 yılında finansal kiralama
yoluyla edindiği binek otomobil için 2021 yılında 40.000 TL, 2022 yılında da 50.000 TL faiz
ödeyecektir. 

(J) A.Ş.’nin 31/12/2022 tarihli bilançosunda yabancı kaynak tutarı 3.000.000 TL, öz
kaynak tutarı ise 2.000.000 TL’dir. Bu yıla ilişkin 90.000 TL’lik toplam finansman giderinin,
50.000 TL’lik kısmı 2021 yılında finansal kiralama yoluyla iktisap edilen binek otomobilden
kaynaklanmaktadır. (J) A.Ş. söz konusu finansman giderini binek otomobilin maliyetine ekle-
meyip gider olarak dikkate almayı tercih etmiştir. Binek otomobil için ödenen faizin %70’lik
kısmı kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.  

2021 yılı uygulaması:
İlk yıl ödenen 40.000 TL’lik faiz gideri, 163 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teb-

liğine göre söz konusu binek otomobilin maliyetine dahil olacağından finansman gider kısıt-
lamasına tabi olmayacaktır. (J) A.Ş.’nin 31/12/2021 tarihli bilançosunda yabancı kaynak tuta-
rının öz kaynak tutarını aşması ve başkaca finansman giderinin bulunması halinde finansman
gider kısıtlaması uygulanacaktır. 

2022 yılı uygulaması:
(J) A.Ş.’nin 2022 yılına ilişkin toplam 90.000 TL’lik finansman giderinin 50.000 TL’lik

kısmı finansal kiralama yoluyla iktisap edilen binek otomobile ilişkin olup bu tutarın ancak
%70’i olan (50.000 TL x %70=) 35.000 TL’lik kısmı kurum kazancının tespitinde gider olarak
dikkate alınabileceğinden, kalan (50.000 TL – 35.000 TL=) 15.000 TL’lik faiz gideri 2022 yılı
kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. Bu nedenle aşan kısma isabet
eden finansman gideri hesaplanırken toplam finansman giderinden 15.000 TL’lik bu faiz gi-
derinin düşülmesi gerekmektedir. 
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Finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabı:
90.000 TL – 15.000 TL = 75.000 TL 
Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı

: 3.000.000 TL – 2.000.000 TL = 1.000.000 TL
Aşan kısma isabet eden finansman gideri : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 

yabancı kaynak) 
: 75.000 TL x (1.000.000 TL / 3.000.000 TL)
: 75.000 TL x %33,33
: 25.000 TL

Buna göre, (J) A.Ş.’nin, finansal kiralama yoluyla iktisap ettiği binek otomobil için
2022 yılında ödemiş olduğu ve gider olarak dikkate almaya karar verdiği 50.000 TL’lik faiz
giderinin 15.000 TL’lik kısmı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(5) numaralı bendi kapsamında KKEG olarak dikkate alınacaktır. KKEG olarak dikkate alınmış
olan 15.000 TL tutarındaki bu gider finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabında toplam
finansman giderinden mahsup edilecektir. 

Dolayısıyla, (J) A.Ş. 2022 yılında (25.000 TL x %10=) 2.500 TL tutarında finansman
giderini, finansman gider kısıtlaması kapsamında, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak
dikkate alacaktır. 

11.13.10. Adi ortaklıklarda finansman gider kısıtlaması
Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmayıp, kazançları dolayısıyla gelir veya kurumlar

vergisi mükellefi olmaları söz konusu değildir. Bu nedenle, adi ortaklık bünyesinde yürütülen
faaliyetten doğan kâr veya zarar, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında
kendi kazançlarına dahil edilerek vergilendirilmektedir. 

Finansman gider kısıtlaması uygulamasında adi ortaklıklar, adi ortaklığı oluşturan or-
taklardan ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Adi ortaklığın finansman giderleri, adi or-
taklığın ortakları tarafından doğrudan kendi finansman giderlerine dahil edilmeyecektir. Ancak,
bilançolarında yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aşan adi ortaklıklarda, aşan kısma mün-
hasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynak-
lara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider
ve maliyet unsurları toplamının %10'u ortakların hisseleri oranında, verecekleri beyannamele-
rinde KKEG olarak dikkate alınacaktır.

Örnek: (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’nin eşit hisselerle kurdukları (AB) Adi Ortaklığının
2021 yılı yabancı kaynakları toplamı 500.000 TL, öz kaynakları toplamı 400.000 TL olup bu
döneme ilişkin toplam finansman gideri ise 50.000 TL’dir. 

(AB) Adi Ortaklığının yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı için aşan kısma
münhasır olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderinin %10’luk kısmı ortakların
kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. 

Finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabı: 
Aşan kısım : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı

: 500.000 TL – 400.000 TL = 100.000 TL
Aşan kısma isabet eden finansman gideri : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam 

yabancı kaynak) 
: 50.000 TL x (100.000 TL / 500.000 TL)
: 50.000 TL x %20
: 10.000 TL

Yabancı kaynağın öz kaynak tutarını aşan kısmına isabet eden finansman giderinin
%10’luk kısmı olan (10.000 TL x %10=) 1.000 TL, ortakların kurum kazancının tespitinde
KKEG olarak dikkate alınacaktır. Buna göre, (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti. kanunen kabul edilmeyen
1.000 TL’lik bu gideri ilgili dönem için verecekleri kurumlar vergisi beyannamelerinde adi or-
taklıktaki hisseleri oranında (1.000 / 2 =  500 TL)  KKEG olarak dikkate alacaklardır.”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin “15.6.6. Avans kâr payı dağıtımı” başlıklı bölümünden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

“15.6.7. Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık
payları

15.6.7.1. Yasal düzenleme
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun

94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya or-

taklık paylarını,
i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin

veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın
ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap be-
deli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa
etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık
paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin
son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevki-
fatı yapılır. Bu fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez.
Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görüp gör-
memesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa
İstanbul'da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alın-
mamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tu-
tarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak
suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.”

Bu düzenlemeyle, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmek
suretiyle vergisiz bir şekilde kâr dağıtımı yapmalarının önüne geçilmiş ve şirket karlarının da-
ğıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin bir vergi güvenlik
müessesesi ihdas edilmiştir.

15.6.7.2. Şirketlerin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri
Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini ve ortaklık paylarını iktisap

ettikleri tarih itibarıyla herhangi bir vergilendirme işlemi yapılmayacaktır. Bu tarih itibarıyla
şirketlerin kendi hisse senedi veya ortaklık payı alımlarına ilişkin kayıt gerçekleştirilecek ve
bunun dışında kendi hissesini veya ortaklık payını satın alan şirket açısından Gelir Vergisi Ka-
nununun 94 üncü maddesine göre herhangi bir vergi kesintisi söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını elden çıkaran gerçek
ya da tüzel kişinin hukuki niteliğine göre genel hükümler çerçevesinde vergilendirme yapıla-
caktır. 

Örnek: (B) Ltd. Şti.’nin elinde bulunan (A) A.Ş. hisse senetleri, 10/12/2020 tarihinde
(A) A.Ş. tarafından 500.000 TL bedel karşılığı iktisap edilmiştir. Şirketlerin kendi hisselerini
iktisap etmeleri Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tevkifat
kapsamında olmadığından bu aşamada (A) A.Ş. nezdinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasına göre vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

Öte yandan, (B) Ltd. Şti. söz konusu hisse senetlerinin satışı dolayısıyla Kurumlar Ver-
gisi Kanunu hükümleri uyarınca vergilemeye tabi olacaktır.
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15.6.7.3. İktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının sermaye azaltımı yo-
luyla itfası

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık
paylarını sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin
veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki olumsuz farkın, sermaye azaltımına ilişkin
kararın ticaret siciline tescil edildiği tarih itibarıyla sermaye şirketleri nezdinde %15 oranında
vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Örnek: (C) A.Ş.’nin hisse senetlerinin itibari değeri her bir hisse için 10 TL’dir. (C)
A.Ş.’nin ortağı olan (D) Ltd. Şti.’nin aktifinde bulunan (C) A.Ş.’ye ait 10 TL itibari değerle
kayıtlı 500 adet hisse senedi, (C) A.Ş. tarafından 15/12/2020 tarihinde 30.000 TL bedel karşı-
lığında satın alınmıştır. 

(C) A.Ş. tarafından hisse senetlerinin iktisap edildiği 15/12/2020 tarihi itibarıyla Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre vergi kesintisi yapılmayacak-
tır.

(D) Ltd. Şti. ise hisse senetlerinden elde ettiği [30.000 – (500 x 10)=] 25.000 TL ka-
zancını kurumlar vergisine tabi tutacaktır. (D) Ltd. Şti. bu satış işlemi dolayısıyla, şartları ta-
şıması halinde Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnadan
faydalanabilecektir.

(C) A.Ş., 30.000 TL’ye iktisap ettiği kendi hisse senetleri için sermaye azaltımı kararı
almış ve itibari değeri 10 TL olan 500 adet hisse senedi için alınan itfa kararını 7/3/2021 tari-
hinde ticaret sicilinde tescil ettirmiştir.

Buna göre, (C) A.Ş. 7/3/2021 tarihi itibarıyla, hisse senetlerinin iktisap bedeli ile itibari
değeri arasındaki fark olan [30.000 – (500 x 10)=] 25.000 TL üzerinden %15 oranında vergi
kesintisi yapacak ve (25.000 TL x %15=) 3.750 TL vergiyi Mart/2021 dönemi muhtasar ve
prim hizmet beyannamesiyle beyan ederek ödeyecektir.

(C) A.Ş. satın almış olduğu kendi hisse senetlerini sermaye azaltımı yoluyla itfa etmiş
olduğu için ödediği 3.750 TL vergi, (C) A.Ş. veya (D) Ltd. Şti. nezdinde herhangi bir vergiden
mahsup edilemeyecek, matrahın tespitinde gider yazılamayacak veya iade konusu yapılama-
yacaktır.

15.6.7.4. İktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının iktisap bedelinin altında
bir bedelle elden çıkarılması

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık
paylarını, iktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde, iktisap be-
deli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar, elden çıkarma tarihi itibarıyla %15 oranında
vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

Öte yandan, şirketlerin bu şekilde iktisap etmiş oldukları kendi hisse senetlerini iktisap
bedelinin üzerinde bir bedelle elden çıkarmaları halinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü mad-
desinin dördüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

Örnek: (G) A.Ş.’nin hisse senetlerinin itibari değeri her bir hisse için 20 TL’dir. (F)
Ltd. Şti.’nin aktifinde bulunan (G) A.Ş.’ye ait 30.000 TL toplam değerle kayıtlı 1.000 adet
hisse senedi, (G) A.Ş. tarafından 19/12/2020 tarihinde 50.000 TL bedel karşılığında satın alın-
mıştır. 

(G) A.Ş. tarafından hisse senetlerinin iktisap edildiği 19/12/2020 tarihi itibarıyla, Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre vergi kesintisi yapılmayacak-
tır.

(G) A.Ş., 50.000 TL’ye iktisap etmiş olduğu kendi hisse senetlerini 17/4/2021 tarihinde
40.000 TL’ye satmıştır. Buna göre (G) A.Ş., 17/4/2021 tarihi itibarıyla, kendi hisse senetlerinin
iktisap bedeli ile satış değeri arasındaki fark tutarı olan (50.000 TL – 40.000 TL =) 10.000 TL
üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapacak ve (10.000 TL x %15=) 1.500 TL vergiyi Ni-
san/2021 dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan ederek ödeyecektir.
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(G) A.Ş.’nin satın almış olduğu kendi hisse senetlerini iktisap bedelinden düşük bir be-
delle elden çıkarması nedeniyle ödemiş olduğu 1.500 TL tutarındaki vergi, (G) A.Ş. veya (F)
Ltd. Şti. nezdinde herhangi bir vergiden mahsup edilemeyecek, matrahın tespitinde gider olarak
dikkate alınamayacak veya iade konusu yapılamayacaktır. 

(G) A.Ş. nezdinde ortaya çıkan 10.000 TL zarar, (G) A.Ş.’nin kendi hisse senetlerinin
iktisabında veya satışında Kanunun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hü-
kümlerine göre eleştiri konusu yapılacak bir durum bulunmaması kaydıyla, kurum kazancının
tespitinde dikkate alınabilecektir. 

15.6.7.5. İktisap edilen hisse senetleri veya ortaklık paylarının sermaye azaltımı
yoluyla itfa edilmemesi veya elden çıkarılmaması

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık
paylarını, iktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde sermaye azaltımı yoluyla itfa
etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin
son günü itibarıyla, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri
arasındaki fark tutarı üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkra-
sına göre %15 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Örnek 1: (G) A.Ş.’nin hisse senetlerinin itibari değeri her bir hisse için 20 TL’dir. (H)
Ltd. Şti.nin aktifinde toplam 30.000 TL bedelle kayıtlı 1.000 adet hisse (G) A.Ş. tarafından
13/2/2021 tarihinde toplam 35.000 TL bedel karşılığında satın alınmıştır. 

(G) A.Ş. tarafından hisse senetlerinin iktisap edildiği 13/2/2021 tarihi itibarıyla Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre vergi kesintisi yapılmayacak-
tır.

(H) Ltd. Şti. ise (G) A.Ş. hisse senetlerinin satışından elde ettiği (35.000 TL – 30.000
TL=) 5.000 TL kazancı genel hükümler çerçevesinde kurumlar vergisine tabi tutacak olup şart-
ları taşıması halinde Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan iştirak
hissesi satış kazancı istisnasından faydalanabilecektir.

(G) A.Ş., 35.000 TL’ye iktisap ettiği kendi hisse senetlerini 13/2/2023 tarihi itibarıyla
sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemiş ve elden çıkarmamıştır.

Buna göre, (G) A.Ş. 13/2/2023 tarihi itibarıyla, kendi hisse senetlerinin iktisap bedeli
ile itibari değeri arasındaki fark olan [35.000 – (1.000 x 20)=] 15.000 TL üzerinden %15
oranında vergi kesintisi yapacak ve hesaplamış olduğu (15.000 TL x %15=) 2.250 TL vergiyi
Şubat/2023 dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan ederek ödeyecektir.

(G) A.Ş.’nin, satın almış olduğu kendi hisse senetlerini iktisap tarihinden itibaren iki
yıllık süre içinde sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemesi ve elden çıkarmamış olması nedeniyle
ödemiş olduğu 2.250 TL vergi, herhangi bir vergiden mahsup edilemeyecek veya iade konusu
yapılamayacaktır. Ayrıca 2.250 TL’lik bu vergi, (G) A.Ş. tarafından kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak da dikkate alınmayacaktır.

Örnek 2: (K) A.Ş.’nin hisse senetlerinin itibari değeri her bir hisse için 10 TL’dir. (K)
A.Ş. Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan 2.000 adet kendi hisse senedini, 1/8/2021 tarihinde
50.000 TL’ye satın almıştır.

(K) A.Ş., 50.000 TL’ye iktisap ettiği kendi hisse senetlerini 1/8/2023 tarihi itibarıyla
henüz sermaye azaltımı yoluyla itfa etmediği gibi elden de çıkarmamıştır.

Buna göre, (K) A.Ş. iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin dolduğu 1/8/2023
tarihi itibarıyla, kendi hisse senetlerinin iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark olan
[50.000 TL – (2.000 TL x 10)=] 30.000 TL üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapacak ve
hesaplamış olduğu (30.000 TL x %15=) 4.500 TL vergiyi Ağustos/2023 dönemi muhtasar ve
prim hizmet beyannamesiyle beyan ederek ödeyecektir.
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1/8/2023 tarihi itibarıyla, iki yıldır elinde tutmakta olduğu kendi hisse senetlerinin ik-
tisap bedeli ile itibari bedeli arasındaki fark üzerinden vergi kesintisi yapan (K) A.Ş., kendi
hisse senetlerini iktisap tarihinden iki tam yıllık süre geçtikten sonraki bir tarih olan 11/10/2023
tarihinde 15.000 TL’ye satmıştır. 

Ağustos/2023 dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Gelir Vergisi Kanu-
nunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre tevkifat yükümlülüğünü yerine getirmesi
gereken (K) A.Ş.’nin bu satış nedeniyle ayrı bir tevkifat yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

15.6.7.6. İktisap edilen hisse senetleri veya ortaklık paylarının iktisap bedelinin
üzerinde bir bedelle elden çıkarılması 

Sermaye şirketleri, iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarını sermaye
azaltımı yoluyla itfa edebilecekleri gibi iktisap bedelinin altında veya üstünde bir bedel karşı-
lığında elden çıkarabilmektedirler.

Tam mükellef sermaye şirketlerince iktisap edilen kendi hisse senetleri veya ortaklık
paylarının, iktisap bedelinin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde satış kazancının ta-
mamı kurum kazancına dahil edilerek genel hükümlere göre vergilendirilecektir. 

Örnek: (I) Ltd. Şti.’nin ortaklık paylarının kayıtlı değeri her bir pay için 50 TL’dir.
Bay (A)’nın elinde bulundurduğu 500 adet (I) Ltd. Şti.’ne ait ortaklık payı, (I) Ltd. Şti. tara-
fından 11/7/2021 tarihinde toplam 60.000 TL’ye satın alınmıştır. Bu aşamada Gelir Vergisi Ka-
nununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır. 

(I) Ltd. Şti., 11/7/2021 tarihinde iktisap ettiği kendi ortaklık paylarını 21/7/2022 tari-
hinde 70.000 TL bedel karşılığında satmıştır. (I) Ltd. Şti.’nin, iktisap bedelinin üzerinde bir
bedelle kendi ortaklık paylarını elden çıkarması nedeniyle, bu aşamada da Gelir Vergisi Kanu-
nunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisi yapılmayacak olup,
(70.000 TL – 60.000 TL =) 10.000 TL tutarında satış kazancı genel hükümler çerçevesinde
vergilendirilecektir. 

15.6.7.7. Uygulama dönemi
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun

94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen, kendi hisselerini iktisap
eden şirketlerde vergi kesintisine ilişkin dördüncü fıkra, 7256 sayılı Kanunun 45 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca bu Kanunun yayımı tarihi olan 17/11/2020 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, söz konusu düzenleme, tam mükellef sermaye şirketlerinin 17/11/2020 ta-
rihinden itibaren iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ve ortaklık payları açısından uygulana-
caktır.

Dolayısıyla, tam mükellef sermaye şirketlerinin 17/11/2020 tarihinden önce iktisap et-
tikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları için bu düzenleme uygulanmayacaktır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “32.1. Kurumlar vergisi oranı ve geçici vergi” başlıklı bö-
lümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

“32.1.1. Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20
oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli
uygulanması 

7256 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci madde-
sine eklenen altıncı fıkrada yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk
defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa
halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançla-
rına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şir-
ketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şir-
ketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri in-
dirimli oran uygulamasından yararlanamayacaklardır.
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İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için, payların Borsa
İstanbul Pay Piyasasında maddenin yürürlük (17/11/2020) tarihinden sonra ilk defa halka arz
ediliyor olması ve en az %20 oranında halka arzın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  %20’lik
oranın hesabında halka arz edilen tutarla birlikte ulaşılan toplam sermaye tutarı dikkate alına-
caktır.

İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulaması süresiz olmayıp, ilk defa halka arzın ger-
çekleştiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi boyunca elde edilecek kurum
kazançlarına uygulanacaktır. Halka arz şartının Kanunda öngörülen şekilde sağlandığı geçici
vergilendirme döneminden itibaren kurumlar vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak olup
halka arzın gerçekleştiği tarihe göre önceki geçici vergilendirme dönemlerinde kanuni oran
üzerinden hesaplanan geçici vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için en az %20
oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren beş
hesap dönemi boyunca korunması gerekmektedir. Bu şartın ihlal edilmesi halinde indirimli
vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca bu hüküm kapsamında, İndirimli oranlı kurumlar vergisinden yararlanan ku-
rumların ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içeri-
sinde tasfiyeye girmeleri veya devir ya da tam bölünme yoluyla infisah etmeleri halinde ise
indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi zi-
yaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Örnek 1: İnşaat sektöründe faaliyette bulunan (A) A.Ş.’nin payları yetkili organının
kararı doğrultusunda 9/3/2021 tarihinde Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere
ilk defa halka arz olunmuştur.

Söz konusu halka arz işlemiyle birlikte %35 oranında halka açılan (A) A.Ş.’nin 2021-
2025 hesap dönemlerinde elde edeceği kurum kazancına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli
olarak uygulanacaktır.

Örnek 2: Madencilik sektöründe faaliyette bulunan (B) A.Ş.’nin payları 13/7/2020 ta-
rihinde halka arz edilmiş olup, halka açıklık oranı %30’dur. Hali hazırda sermayesi 5.000.000
TL olan (B) A.Ş. 2022 yılında 3.000.000 TL’lik sermaye artırımıyla halka arz edilmiş ve halka
açıklık oranı %56,25 olmuştur. 

(B) A.Ş.’nin ilk defa halka arz edildiği tarih, indirimli oranda kurumlar vergisi uygula-
masının yürürlük tarihi (17/11/2020) öncesine tekabül ettiğinden indirimli oranda kurumlar
vergisi uygulamasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 3: 1.000.000 TL sermayesi bulunan ve 2021 yılında 250.000 TL sermaye artı-
rımı suretiyle ilk defa olmak üzere (250.000 TL / 1.250.000 TL) %20 oranında halka arz edilen
(C) A.Ş. bu hesap döneminden itibaren indirimli oranda kurumlar vergisi uygulamasından ya-
rarlanabilecektir. (C) A.Ş.’nin indirimli orandan yararlanabilmesi için 2021-2025 yılları ara-
sında tasfiyeye girmemesi ve yine bu dönemde devir ya da tam bölünme yoluyla infisah etme-
mesi gerekmektedir. (C) A.Ş.’nin bu dönem içerisinde tasfiyeye girmesi veya devir ya da tam
bölünme yoluyla infisah etmesi halinde ise indirimli oranda uygulanan kurumlar vergisi nede-
niyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme
faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Örnek 4: 14/2/2021 tarihinde %10 oranında ilk defa halka arz edilen (D) A.Ş.’nin
14/2/2022 tarihinde %15 oranında ikinci halka arzı gerçekleştirilmiştir. 

Her ne kadar (D) A.Ş.’nin toplam halka arz oranı toplamda %20’nin üzerine çıkmış
olsa da ilk defa halka arzda %20’lik oranın sağlanamaması nedeniyle 2 puan indirimli oranda
kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılamayacaktır. 
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Örnek 5: Finansal kiralama sektöründe faaliyette bulunan (E) A.Ş.’nin payları ilk defa
15/6/2021 tarihinde halka arz edilmiş olup, halka arz oranı %45’tir.

Finansal kiralama şirketleri, söz konusu indirimli oranda kurumlar vergisi uygulama-
sından yararlanamayacaklar arasında sayıldığından (E) A.Ş.’nin kurum kazancına indirimli
oranda kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, söz konusu indirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, normal hesap dönemi
kullanan mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemi
kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren başlayan özel hesap dönemlerinde
elde edilen kazançlarına uygulanacaktır.

Örnek 6: Giyim sektöründe faaliyette bulunan ve normal hesap dönemini kullanan (G)
A.Ş.’nin payları 23/12/2020 tarihinde ilk defa halka arz edilmiş olup, halka arz oranı % 25’tir. 

Kanunun 32 nci maddesinin altıncı fıkrasının yürürlük (17/11/2020) tarihinden sonra
söz konusu halka arz işlemiyle birlikte %25 oranında halka açılan (G) A.Ş.’nin 2021-2025 he-
sap dönemlerinde elde edeceği kurum kazancına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak
uygulanacaktır.

Öte yandan, 2021-2025 hesap dönemlerine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerinde
de (G) A.Ş. için kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “36.8.” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm
eklenmiştir. 

“36.9. 5520 sayılı Kanuna 7316 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen geçici 13
üncü madde hükmü aşağıdaki gibidir.

“Geçici Madde 13 – (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20
oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı
vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap
dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına
uygulanır.”

Ayrıca, 7316 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendiyle, söz konusu geçici 13
üncü maddenin,

-1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021
tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar
için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği,

-Bu oranların özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan
hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacağı

belirtilmiştir.
Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan

vergilendirme dönemleri için 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici ku-
rumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına %25 oranında kurumlar vergisi/ge-
çici vergi uygulanacaktır. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise %23 ora-
nında kurumlar vergisi alınacaktır. 

Dolayısıyla, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellef-
lerde 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döne-
minden itibaren %25 oranında; kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerde
ise 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak 1/7/2021 tarihinden
itibaren verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde %25 olarak uygulanacaktır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HAVALANDIRMA ÜNİTELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM 

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ
(1253/2014/AB) (SGM: 2021/18)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak havalandırma ünitelerinin piyasaya arz edilmesi
ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, havalandırma ünitelerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Bilgi gereklilikleri haricinde elektrik giriş gücü 30 W'tan az olan tek yönlü (egzoz

veya besleme) havalandırma ünitelerini,
b) Bilgi gereklilikleri haricinde hava akımı başına fanların toplam elektrik giriş gücü

30 W'tan düşük olan çift yönlü havalandırma ünitelerini,
c) Sadece 20/12/2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’de belirtilen gövdeye sahip aksiyel
veya santrifüj fanları,

ç) Özellikle 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
(2014/34/AB)’te tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacağı belirtilen havalan-
dırma ünitelerini,

d) Özellikle yangın güvenliği ile ilgili inşaat işlerinde 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde belirtilen te-
mel gerekliliklere uyan, acil durumlarda ve kısa süreli çalışacağı belirtilen havalandırma üni-
telerini,

e) Özellikle aşağıdaki durumlarda çalışacağı belirtilen havalandırma ünitelerini:
1) Hareket ettirilen havanın çalışma sıcaklığının 100 0C’den fazla olduğu,
2) Fanları tahrik eden motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motorun

ortam çalışma sıcaklığının 650C’den yüksek olduğu,
3) Motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motor için ortam çalışma veya

hareket ettirilen havanın sıcaklıklarının -400C’den düşük olduğu,
4) Besleme voltajı > 1000 V AC veya > 1500 V DC,
5) Ortamda toksik, çok aşındırıcı veya alevlenir ortamlar veya aşındırıcı maddelerin

bulunduğu,
f) Donma koruması veya defrost için ısı transferi hariç olmak üzere, ısı geri kazanımı

için bir ısı eşanjörü ve bir ısı pompası içeren ya da ısı geri kazanım sistemine ilave olarak ısı
transferine ya da ısı atılmasına izin veren havalandırma ünitelerini,

g) Mutfak cihazları içerisinde 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekle-
rine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)’e göre aspiratör olarak sınıflandırılan havalandırma ünitelerini,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çev-

reye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar
geçerlidir:

a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Azami debi: Bir havalandırma ünite imalatçısının talimatlarına uygun şekilde tama-

men monte edilmiş halde iken (ör, temiz filtreler dahil), standart hava koşullarında (200C ve
101.325 Pa) entegre veya ayrı şekilde yapılan kontrollerle elde edilebilen ve bir havalandırma
ünitesi için beyan edilen  azami hava hacim debisini (kanallı KTHÜ'leri için azami akış 100
Pa'lık statik dış basınç farkındaki hava akışı ve kanalsız KTHÜ'leri için 10 (asgari)- 20-50-
100-150-200-250 Pa'dan meydana gelen değerler bütünü arasından seçilen (ölçülen basınç farkı
değerine eşit veya bu değerin hemen altında olan değer dikkate alınır) erişilebilir en düşük top-
lam basınç farkındaki hava akışı ile ilgilidir),

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Çift yönlü havalandırma ünitesi (ÇYHÜ): İç ortam ve dış ortam arasında hava akışı

sağlayan ve hem egzoz hem de besleme fanları ile donatılmış havalandırma ünitesini,
d) Eşdeğer havalandırma ünitesi modeli: Geçerli ürün bilgi gerekliliklerine göre aynı

teknik özelliklere sahip olan ancak aynı imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçı tarafından farklı
bir havalandırma ünitesi modeli olarak piyasaya arz edilmiş havalandırma ünitesini,

e) Havalandırma ünitesi (HÜ): En az bir fan, bir motor ve bir gövde ile donatılmış ve
bir yapıda veya bir yapının bir bölümünde  kullanılan havanın  dış ortam havasıyla değiştiril-
mesi amacıyla tasarlanmış elektrikle çalışan bir cihazı,

f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
g) Konut dışı havalandırma ünitesi (KDHÜ): Azami debisi 250 m3/h’ten fazla olan ve

250 m3/h ila 1000 m3/h azami debi arasında olup kullanım amacının konut tipi havalandırma
uygulamaları olduğu imalatçı tarafından özellikle belirtilmeyen bir havalandırma ünitesini,

ğ) Konut tipi havalandırma ünitesi (KTHÜ): Azami debisi 250 m3/h’ten fazla olmayan
veya 250 m3/h ila 1000 m3/h arasında azami debiye sahip olup kullanım amacının konut tipi
havalandırma uygulamaları olduğu imalatçı tarafından özellikle belirtilen bir havalandırma
ünitesini,

h) Tek yönlü havalandırma ünitesi (TYHÜ): İç ortamdan dış ortama (egzoz) veya dış
ortamdan iç ortama (besleme) olmak üzere sadece bir yönde hava akışı sağlayan ve mekanik
yolla üretilen hava akışının doğal hava besleme ve egzoz ile dengelendiği havalandırma üni-
tesini,

ifade eder.
(2) Bu Tebliğin Ek- II ila IX’un amaçları doğrultusunda ilave tanımlar Ek- I'de veril-

miştir.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
MADDE 5 – (1) KTHÜ’ler 1/10/2021 tarihinden itibaren bu Tebliğin Ek- II’sinin 1 inci

maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sağlar.
(2) KDHÜ’ler 1/10/2021 tarihinden itibaren bu Tebliğin Ek- III’ünün 1 inci maddesinde

belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sağlar.
Bilgi gereklilikleri
MADDE 6 – (1) KTHÜ imalatçıları, yetkili temsilcileri ve ithalatçıları 1/10/2021 tari-

hinden itibaren Ek- IV'te belirtilen bilgi gerekliliklerine uyum sağlar.
(2) KDHÜ imalatçıları, yetkili temsilcileri ve ithalatçıları 1/10/2021 tarihinden itibaren

Ek-V'te belirtilen bilgi gerekliliklerine uyum sağlar.
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Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Havalandırma ünitesi imalatçıları; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye

Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendir-
mesini, aynı Yönetmeliğin Ek- IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemini veya aynı Yö-
netmeliğin Ek- V'inde belirtilen yönetim sistemini kullanarak yerine getirir. KTHÜ’lerin uy-
gunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından özgül enerji tüketimi hesaplama gereklilikleri
bu Tebliğin Ek- VIII'ine uygun şekilde yerine getirilir. KDHÜ'lerin uygunluk değerlendirme-
sinin amaçları bakımından ise spesifik çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine yönelik ölçümler
ve hesaplamalar bu Tebliğin Ek- IX'una uygun şekilde yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği Ek- IV’e
uyumlu olarak derlenen teknik dosya, bu Tebliğin Ek- IV ve V'inde belirtilen ürün bilgilerinin
bir kopyasını içerir. Belirli bir havalandırma ünitesi modeli için teknik dosyada yer alan bilgi-
lerin tasarım temelinde hesaplama ile veya  diğer havalandırma ünitelerinden ekstrapolasyon
yapılarak ya da her iki şekilde elde edilmesi durumunda teknik dosya aşağıdaki bilgileri
içerir:

a) Bu hesaplamaların veya ekstrapolasyonların veya her ikisinin ayrıntılarını,
b) Hesaplama ve ekstrapolasyon işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla ima-

latçı tarafından gerçekleştirilen testlere ait ayrıntıları,
c) Teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı esaslara göre elde edildiği diğer havalandırma

ünitesi modellerine ait bir liste,
ç) Eşdeğer havalandırma ünitesi modellerinin bir listesi.
Piyasa gözetimi için doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) KTHÜ’ler için bu Tebliğin Ek- II’sinde, KDHÜ’leri için ise bu Teb-

liğin Ek- III’ünde belirtilen gerekliliklere uygunluğu temin etmek amacıyla Bakanlık Enerji
ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen piyasa gözetim ve denetimin işlemlerini gerçekleştiririken Ek- VI’da yer
alan doğrulama prosedürünü uygular.

Gösterge niteliğinde ölçütler
MADDE 9 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin Ek- I’inin Üçüncü Bölüm 2 nci maddesinde belirtilen ve havalandırma ünitelerine uy-
gulanacak gösterge niteliğinde ölçütler Ek- VII’de yer almaktadır.

Danışma kurulu işlemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Komisyon tarafından çalışmalar

yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ; (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca de-

ğiştirilmiş olan (AB) 1253/2014 sayılı Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım
Gerekliliklerine Dair Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde ha-
zırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KONUT TİPİ HAVALANDIRMA ÜNİTELERİNİN ENERJİ 

ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ
(1254/2014/AB) (SGM: 2021/19)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan  Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik
olarak, konut havalandırma ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile
ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesi gerekliliklerini belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, konut tipi havalandırma ünitelerinin enerji etiketlemesi ge-

rekliliklerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ, aşağıdaki özelliklere sahip;
a) Elektrik giriş gücü 30 W'tan az olan tek yönlü (egzoz veya besleme),
b) Özellikle 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel

Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
(2014/34/AB)’te tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacağı belirtilen,

c) Özellikle yangın güvenliği ile ilgili inşaat işlerinde 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde belirtilen te-
mel gerekliliklere uyan, acil durumlarda ve kısa süreli çalışacağı belirtilen,

ç) Özellikle aşağıdaki durumlarda çalışacağı belirtilen;
1) Hareket ettirilen havanın çalışma sıcaklığı 100 0C’den fazla olan,
2) Fanları tahrik eden motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motorun

ortam çalışma sıcaklığı 650C’den yüksek olan,
3) Motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motor için ortam çalışma veya

hareket ettirilen havanın sıcaklıkları -400C’den düşük olan,
4) Besleme voltajı > 1000 V AC veya > 1500 V DC,
5) Ortamda toksik, çok aşındırıcı veya alevlenir ortamlar veya aşındırıcı maddeler bu-

lunan.
d) Donma koruması veya defrost için ısı transferi hariç olmak üzere, ısı geri kazanımı

için bir ısı eşanjörü ve bir ısı pompası içeren ya da ısı geri kazanım sistemine ilave olarak ısı
transferine ya da ısı atılmasına izin veren,

e) Mutfak cihazları içerisinde 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekle-
rine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)’e göre aspiratör olarak sınıflandırılan

konut tipi havalandırma ünitelerini kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanununa ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yö-

netmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
a) AB: Avrupa Birliğini,
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b) Azami debi: Bir havalandırma ünite imalatçısının talimatlarına uygun şekilde tama-
men monte edilmiş halde iken (ör, temiz filtreler dahil), standart hava koşullarında (200C ve
101 325 Pa) entegre veya ayrı şekilde yapılan kontrollerle elde edilebilen ve bir havalandırma
ünitesi için beyan edilen azami hava hacim debisini, (kanallı KTHÜ'leri için azami akış 100
Pa'lık dış statik basınç farkındaki hava akışı ve kanalsız KTHÜ'leri için 10 (asgari)- 20-50-
100-150-200-250 Pa'dan meydana gelen değerler bütünü arasından seçilen (ölçülen basınç farkı
değerine eşit veya bu değerin hemen altında olan değer dikkate alınır) erişilebilir en düşük top-
lam basınç farkındaki hava akışı ile ilgilidir)

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Çift yönlü havalandırma ünitesi (ÇYHÜ): İç ve dış ortam arasında hava akışı sağla-

yan ve hem egzoz hem de besleme fanları ile donatılmış havalandırma ünitesini,
d) Eşdeğer havalandırma ünitesi modeli: Geçerli ürün bilgi gerekliliklerine göre aynı

teknik özelliklere sahip olan ancak aynı imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçı tarafından farklı
bir havalandırma ünitesi modeli olarak piyasaya arz edilmiş havalandırma ünitesini,

e) Havalandırma ünitesi (HÜ):  En az bir fan, bir motor ve bir gövde ile donatılmış ve
bir yapıda veya bir yapının bir bölümünde kullanılan havanın dış ortam havasıyla değiştirilmesi
amacıyla tasarlanmış elektrikle çalışan bir cihazı,

f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
g) Konut tipi havalandırma ünitesi (KTHÜ): Azami debisi 250 m3/h’ten fazla olmayan

veya 250 m3/h ila 1000 m3/h arasında azami debiye sahip olup kullanım amacının konut tipi
havalandırma uygulamaları olduğu imalatçı tarafından özellikle belirtilen bir havalandırma
ünitesini,

ğ) Tek yönlü havalandırma ünitesi (TYHÜ): İç ortamdan dış ortama (egzoz) veya dış
ortamdan iç ortama (besleme) olmak üzere sadece bir yönde hava akışı sağlayan ve mekanik
yolla üretilen hava akışının doğal hava besleme ve egzoz ile dengelendiği havalandırma üni-
tesini,

ifade eder.
(2) Bu Tebliğin Ek- II ila IX'unun amaçları doğrultusunda ilave tanımlar Ek- I'de veril-

miştir.
Tedarikçilerin sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Konut tipi havalandırma ünitelerini piyasaya arz eden tedarikçiler,

1/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki hususları sağlar:
a) Her konut tipi havalandırma ünitesine Ek- III'te belirtilen bilgileri içeren ve aynı

Ek'te belirtilen formata sahip bir baskılı etiket iliştirilir ve bu etiket en azından ürünün amba-
lajında bulundurulur. Konut tipi havalandırma ünitelerinin her bir modeli için Ek- III'te belir-
tilen bilgileri içeren ve aynı Ek'te belirtilen formata sahip bir elektronik etiket satıcılara hazır
bulundurulur.

b) Ek- IV'te belirtilen bir ürün bilgi formu hazır bulundurulur. Bu bilgi formu en azından
ünitenin ambalajında bulundurulur. Konut tipi havalandırma ünitelerinin her bir modeli için
Ek- IV'te belirtilen şekilde elektronik bir ürün bilgi formu satıcılara ve erişime açık internet
sitelerinde hazır bulundurulur.

c) Ek- V'te belirtilen teknik dosya talep üzerine Bakanlığa, Komisyona ve AB üyesi ül-
kelere sunulur.

ç) Kullanım kılavuzları hazır bulundurulur.
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d) Konut tipi havalandırma ünitesinin belirli bir modeli için, enerjiyle ilgili veya ücret
bilgilerini içeren herhangi bir tanıtım materyali, ilgili modelin özgül enerji tüketimi sınıfını
içerir.

e) Konut tipi havalandırma ünitesinin belirli bir modeli ile ilgili, bu modelin belirli tek-
nik parametrelerini tanımlayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, bu modelin özgül enerji
tüketimi sınıfını belirtir.

(2) 1/10/2021 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen konut tipi havalandırma üniteleri;
tek yönlü konut tipi havalandırma üniteleri için Ek- III’ün 1 inci maddesinde tarif edilen for-
matta hazırlanmış bir etikete ve çift yönlü havalandırma üniteleri için Ek- III’ün 2 nci madde-
sinde tarif edilen formatta hazırlanmış bir etikete sahip olur.

Satıcıların sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Satıcılar;
a) Her konut tipi havalandırma ünitesinin, satış noktasında, cihazın ön veya üst dış ta-

rafında kolayca görülebilecek şekilde düzenlenen ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ben-
dine uygun olarak tedarikçi tarafından sağlanan bir etiket taşımasını,

b) Satışa, kiraya veya taksitli satışa sunulan konut tipi havalandırma ünitelerinin, son
kullanıcının gösterilen ürünü göremeyeceği durumlarda, Ek- VI’ya uygun olarak tedarikçi ta-
rafından sunulan bilgilerle pazarlanmasını (Ek- VII hükümlerinin uygulandığı, teklifin internet
üzerinde yapılması durumu hariç olmak üzere),

c) Konut tipi havalandırma ünitesinin belirli bir modeli için, enerjiyle ilgili veya ücret
bilgilerini içeren herhangi bir tanıtım materyalinin, ilgili modelin özgül enerji tüketimi sınıfını
içermesini,

ç) Konut tipi havalandırma ünitesinin belirli bir modeli ile ilgili, bu modelin belirli tek-
nik parametrelerini tanımlayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, bu modelin özgül
enerji tüketimi sınıfını ve tedarikçi tarafından sağlanan kullanım talimatlarını içermesini

sağlar.
Ölçüm yöntemleri
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde verilen bilgilerin amacı doğrultusunda, öz-

gül enerji tüketimi sınıfı Ek- II’de belirtilen tabloya uygun olarak belirlenir. Özgül enerji tüke-
timi, yıllık elektrik tüketimi, yıllık ısı tasarrufu, azami debi ve ses gücü seviyesi Ek- VIII’de
belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerine uygun olarak belirlenir ve kabul görmüş mevcut
teknolojiye uygun ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınır.

Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Bakanlık, havalandırma ünitesinin uygunluğunu değerlendirirken Ek-

IX'da belirlenen prosedürü uygular.
Danışma kurulu işlemleri
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Komisyon tarafından çalışmalar

yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ; (AB) 2017/254 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca değiş-

tirilmiş olan (AB) 1254/2014 sayılı Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketleme-
sine Dair Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVA ISITMA ÜRÜNLERİ, SOĞUTMA ÜRÜNLERİ, YÜKSEK SICAKLIK 
PROSES ÇİLLERLERİ VE FANKOİL ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ 

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE 
DAİR TEBLİĞ

(2016/2281/AB) (SGM: 2021/20)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak; hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek
sıcaklık proses çillerleri ve fankoil ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunul-
ması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;
a) Nominal ısıtma kapasitesi 1 MW'ı aşmayan hava ısıtma ürünlerinin,
b) Nominal soğutma kapasitesi 2 MW'ı aşmayan soğutma ürünlerinin ve yüksek sıcaklık

proses çillerlerinin,
c) Fankoil ünitelerinin,
piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin hükümleri kapsar.
(2) Bu Tebliğ aşağıda belirtilen kriterlerden en az birini taşıyan ürünlere uygulanmaz:
a) Ortam ısıtıcılarına;
b) 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimalar ve Vantila-

törler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/13) kapsamındaki
ürünlere;

c) 28/3/2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahal Isıtıcıları ve
Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)
kapsamındaki ürünlere;

ç) 5/9/2020 tarihli ve 31235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tip
Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çil-
lerler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3) kapsamındaki
ürünlere;  

d) +2°C'den daha düşük sıcaklıklara kadar soğutulmuş su çıkış sıcaklığı sağlayan konfor
çillerlerine ve +2°C'den daha düşük veya +12°C'den daha yüksek sıcaklıklarda soğutulmuş su
çıkış sıcaklığı sağlayan yüksek sıcaklık proses çillerlerine;

e) Ağırlıklı olarak biyokütle yakıtları kullanmak için tasarlanmış ürünlere;
f) Katı yakıt kullanan ürünlere;
g) Yakıt yakma veya dönüştürme işlemi yoluyla, elektrik enerjisiyle birlikte ısıtma veya

soğutma sağlayan kojenerasyon sistemi ürünlerine;
ğ) Endüstriyel emisyonlara yönelik yapılan kurulumlarda yer alan ürünlere;
h) Sadece evaporatif yoğuşturma kullanan yüksek sıcaklık proses çillerlerine;
ı) Tek seferlik üretilen ve sahada monte edilen özel üretim ürünlere;
i) Enerji kaynağı olarak ısının kullanıldığı bir absorpsiyon işlemiyle soğutma gerçek-

leştiren yüksek sıcaklık proses çillerlerine;
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j) Birincil fonksiyonu ticari, kurumsal veya endüstriyel tesisler tarafından, kolay bozu-
labilen malzemelerin belirli sıcaklıklarda üretilmesi veya depolanması olan, ikincil fonksiyonu
ise ortamın ısıtılması ve/veya soğutulması olan, ayrıca ortamı ısıtma ve/veya soğutma fonksi-
yonuna ilişkin enerji verimliliğinin söz konusu birincil fonksiyona bağımlı olduğu hava ısıtma
ve/veya soğutma ürünlerine.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çev-

reye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Biyokütle: Tarım (bitkisel ve hayvani maddeler dâhil), ormancılık ve balıkçılık ile

su ürünleri yetiştiriciliği da dahil olmak üzere ilgili diğer endüstrilerden kaynaklanan biyolojik
kökenli atık, kalıntılar ve ürünlerin biyolojik olarak bozunabilir kısımlarını, ayrıca endüstriyel
ve evsel atıkların biyolojik olarak bozunabilir parçalarını,

ç) Biyokütle yakıt: Biyokütleden üretilen yakıtı,
d) Fankoil: İnsanların termal konforu için iç ortam havasının ısıtılması, soğutulması,

nemden arındırılması ve filtrelenmesi faaliyetlerinden bir ya da daha fazlasının gerçekleştiril-
mesi amacıyla iç ortam havasının cebri dolaşımını sağlayan ancak ısı kaynağı, soğutma kaynağı
ya da dış ortam ısı değiştiricisi (eşanjör) içermeyen cihazı (cihaz, şartlandırılmış hava da dahil
olmak üzere havanın cihaza giriş ve çıkış noktasında kısa kanal sistemiyle donatılabilir. Ürün,
gizli tip olarak tasarlanabilir veya şartlandırılacağı alana yerleştirilebilmesini sağlayan bir kabin
içerebilir. Sadece yedek ısıtıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış Joule etkisiyle çalışan bir
ısı üreticisi de içerebilir.),

e) Hava ısıtma ürünü: Havaya dayalı bir ısıtma sistemine ısı sağlayan veya ısı katan,
bir veya daha fazla ısı üreteci ile donatılmış ve havayı hareket ettiren bir cihaz vasıtasıyla ısı-
tılmış ortama doğrudan, ısıtılmış hava tedarik etmek için havaya dayalı bir ısıtma sistemi içe-
rebilen cihazı (Bir hava ısıtma ürünü için tasarlanmış bir ısı üreteciyle birlikte böyle bir ısı üre-
teciyle donatılmak üzere tasarlanan bir hava ısıtma ürünü gövdesinin ikisi birlikte bir hava ısıt-
ma ürünü olarak kabul edilir.),

f) Hava soğutmalı yüksek sıcaklık proses çilleri: Yoğuşma tarafındaki ısı transfer orta-
mının hava olduğu bir yüksek sıcaklık proses çillerini,

g) Havaya dayalı ısıtma sistemi: Bir bina ya da bunun bölümleri gibi kapalı bir alanda
insanların termal konforu için istenilen iç ortam sıcaklığının elde edilmesi ve bu sıcaklığın ko-
runması amacıyla ısıtılmış ortama, hava hareketi sağlayan cihaz sayesinde kanal sistemi üze-
rinden veya direkt olarak ısıtma havasının temin edilmesi için gereken bileşenleri ve/veya teç-
hizatı,

ğ) Havaya dayalı soğutma sistemi: Bir bina ya da bunun bölümleri gibi kapalı bir alanda
insanların termal konforu için istenilen iç ortam sıcaklığının elde edilmesi ve bu sıcaklığın ko-
runması amacıyla soğutulmuş ortama, hava hareketi sağlayan cihaz sayesinde kanal sistemi
üzerinden veya direkt olarak soğutma havasının temin edilmesi için gereken bileşenleri veya
teçhizatı,
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h) Isı üreticisi: Sıvı veya gaz yakıtların yanması, bir elektrik dirençli ısıtma sisteminin
ısıtma elemanlarında Joule etkisinin kullanımı, ısının ortam havasından, havalandırma egzoz
(çıkış) havasından, su veya toprak ısı kaynağı ya da kaynaklarından alınarak buhar sıkıştırmalı
çevrim veya sorpsiyon çevrimi kullanılması suretiyle bu ısıyı havaya dayalı ısıtma sistemine
aktarılması süreçlerinden bir veya birden fazlasının kullanılmasıyla faydalı ısı üreten bir hava
ısıtma ürününün parçasını,

ı) Katı yakıt: Normal iç ortam sıcaklığında katı olan yakıtı,
i) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
j) Konfor çilleri: Bir soğutma üreticisiyle donatılmış, suya-dayalı soğutma sisteminden

(ısı kaynağından) ısı çeken ve +2°C'ye eşit veya daha yüksek soğutulmuş su çıkış sıcaklığı ile
çalışmak üzere tasarlanmış iç ortam ısı değiştiricisi (buharlaştırıcı) ile birlikte bu ısıyı dış ortam
havasına, su veya toprak ısı dağıtıcısına/dağıtıcılarına bırakan dış ortam ısı değiştiricisine (yo-
ğuşturucu) sahip bir soğutma ürününü,

k) Nominal ısıtma kapasitesi (Prated,h): Standart nominal şartlarda ortama ısıtma sağ-
lanırken ısı pompasının, sıcak hava ısıtıcısının veya fankoil ünitelerinin kW cinsinden ifade
edilen ısıtma kapasitesini,

l) Nominal soğutma kapasitesi (P): Yüksek sıcaklık proses çillerinin tam yükte ve hava
soğutmalı yüksek sıcaklık proses çilleri için 35°C giriş havası sıcaklığında, su soğutmalı yüksek
sıcaklık proses çilleri için 30°C giriş suyu sıcaklığında ölçülen, kW cinsinden ifade edilen so-
ğutma kapasitesini,

m)  Nominal endüstriyel soğutma kapasitesi (Prated,c): Standart nominal şartlarda or-
tama soğutma sağlanırken bir konfor çillerinin ve/veya klima cihazının veya fankoil ünitelerinin
kW cinsinden ifade edilen soğutma kapasitesini,

n) Soğutma üreticisi: Buhar sıkıştırma çevrimi veya sorpsiyon çevrimi kullanılması su-
retiyle ortam havası, su veya toprak gibi ısı dağıtıcılara ısı transfer edilmesine, iç ortamın so-
ğutulmasına ve ısı kaynağından ısının çekilmesine olanak sağlayarak sıcaklık farkı oluşturan
bir soğutma ürününün parçasını,

o) Soğutma ürünü: Havaya veya suya dayalı bir soğutma sistemine soğutulmuş hava
veya su temin eden ya da bu sistemleri içeren, bir veya daha fazla soğutma üreticisi ile dona-
tılmış cihazı (Bir soğutma ürününde kullanılmak üzere tasarlanmış bir soğutma üreticisiyle
birlikte böyle bir soğutma üreticisiyle donatılmak üzere tasarlanan bir soğutma ürünü gövde-
sinin ikisi birlikte bir soğutma ürün olarak kabul edilir.),

ö) Soğutulmuş su çıkış sıcaklığı: Celsius cinsinden ifade edilen konfor çillerinden çıkan
suyun ısı derecesini,

p) Standart nominal şartlar: Nominal ısıtma kapasitesi, nominal endüstriyel soğutma
kapasitesi, ses gücü seviyesi ve/veya azot oksit emisyonlarını belirlemek amacıyla test edilen
konfor çillerleri, klima cihazları ve ısı pompalarının çalışma koşullarını (içten yanmalı motor
kullanan ürünler için motorun dakikadaki devir sayısının eşdeğeridir (Erpmequivalent)),

r) Su soğutmalı yüksek sıcaklık proses çilleri: Yoğuşma tarafındaki ısı transfer ortamının
su veya salamura olduğu, yüksek sıcaklık proses çillerini,

s) Suya dayalı soğutma sistemi: Bir bina ya da bunun bölümleri gibi kapalı bir alanda
insanların termal konforu için istenilen iç ortam sıcaklığının elde edilmesi ve bu sıcaklığın ko-
runması amacıyla, soğutulmuş suyun dağıtımı ve iç ortamlardan soğutulmuş suya ısı transfe-
rinin sağlanması için gereken bileşenleri veya teçhizatı,
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ş) Yüksek sıcaklık proses çilleri: Bir elektrik motoru tarafından tahrik edilen veya tahrik
edilmek üzere tasarlanmış en az bir kompresörü ve en az bir buharlaştırıcıyı entegre eden, in-
sanların termal konforu için bir alana soğutma sağlanmasının amaçlanmadığı, cihaz veya sis-
teme soğutma sağlamak maksadıyla bir sıvının sıcaklığını düşüren ve bu sıcaklığı sürekli olarak
koruyabilen, standart nominal şartlarda iç ortam ısı değiştiricisi çıkış sıcaklığının 7°C olduğu
durumda nominal soğutma kapasitesini sunabilen, yoğuşturucuyu, soğutucu akışkan devresinin
donanımını ya da diğer yardımcı ekipmanı entegre edebilen veya edemeyen ürünü

ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek I’de yer almaktadır.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi
MADDE 5 – (1) Hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, fankoil üniteleri ve yüksek

sıcaklık çillerleri için çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek II'de belirtilmiştir.
(2) Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri, aşağıdaki zaman çizelgesine göre uygulanır:
a) 1/1/2023 tarihinden itibaren;
1) Hava ısıtma ürünleri için Ek II'nin 1 inci maddesinin (a) bendinde, aynı ekin 4 üncü

maddesinin (a) bendinde ve aynı ekin 5 inci maddesinde belirtilen gereklilikler,
2) Soğutma ürünleri için Ek II'nin 2 nci maddesinin (a) bendinde, aynı ekin 4 üncü

maddesinin (a) bendinde ve aynı ekin 5 inci maddesinde belirtilen gereklilikler,
3) Yüksek sıcaklık proses çillerleri için Ek II'nin 3 üncü maddesinin (a) bendinde ve

aynı ekin 5 inci maddesinde belirtilen gereklilikler,
4) Fankoil üniteleri için Ek II’nin 5 inci maddesinde belirtilen gereklilikler,
sağlanır.
(3) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasına dair

hususlar Ek III’te belirtilen gereklere göre yapılır.
Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk değerlendirmesi işlemleri
için imalatçılar, aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolünü ya da aynı Yö-
netmeliğin Ek V’inde belirtilen yönetim sisteminden istediğini seçebilir.

(2) İmalâtçılar, Ek II’nin 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen bilgileri içeren teknik
dosyayı sağlar.

Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürü 
MADDE 7 – (1) Bakanlık, Ek II’de belirtilen gerekliliklere uygunluğu sağlamak için,

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerini gerçekleştirirken Ek IV’te
belirtilen doğrulama prosedürünü uygular.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler
MADDE 8 – (1) Piyasada bulunan hava ısıtma ürünlerinin, soğutma ürünlerinin ve

yüksek sıcaklık proses çillerlerinin “en yüksek performansa sahip” olarak sınıflandırılabilmesi
için karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek V’te düzenlenmiştir.

Danışma kurulu işlemleri
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Komisyon tarafından çalışmalar

yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ; (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca de-

ğiştirilmiş olan (AB) 2016/2281 sayılı Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sı-
caklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri ile İlgili Eko-Tasarım Gerekliliklerine Dair Ko-
misyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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Ticaret Bakanlığından:
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT

2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/3) 

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kay-
da Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda
Bağlı Mallar Listesine 40-42 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

“40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç)
(GTP: 52.01)

41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil) (GTP:
52.02) 

42- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP:52.03)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2006 26190

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/7/2006 26227

2- 28/11/2007 26714

3- 26/12/2007 26738

4- 27/6/2008 26919

5- 30/9/2010 27715

6- 21/4/2011 27912

7- 1/8/2013 28725

8- 11/3/2016 29650

9- 11/7/2017 30121

10- 22/3/2018 30368

11- 1/6/2018 30438

12- 1/9/2018 30522

13- 28/9/2018 30549

14- 18/4/2019 30749

15- 18/3/2020 31072

16- 2/5/2020 31115
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4493 
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Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4470 

—— • —— 
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4471 

—— • —— 
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4472 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

İzmir ili Çeşme Belediye Başkanlığından: 

 
 4456/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 2 adet taşınmaz, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan 
şartnamesi dahilinde satılacaktır. 

MAH. PAFTA ADA PARSEL 
MİKTAR 

m² 
İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

AYARIK G33C-20A-1B 2860 3 10660,31 

E:0,40  

Yençok: 2 kat 

konut alanı 

6.900.000,00.-TL 207.000,00.-TL 

İBRAHİMÇAYIRI G33C-20A-1D 2873 2 4752,61 

E:0,90 

Yençok: 9,50 

konut alanı 

4.700.000,00.-TL 141.000.00.-TL 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 
karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri: 09.06.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal 
İş Merkezi 4. Katta bulunan Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerde Aranan Belgeler:  
A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi  
B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri  
C) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri   

D) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi 
ve noter tasdikli imza sirküleri  

E) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)  
F) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların 

istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim 
alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim 
edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne 
suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz  

G) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  
I) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali 

Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.  
İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma 

yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)  
* Tekliflerin en geç 09.06.2021 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Belediyemiz Turgut 

Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) 
Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten 
önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri 
şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul 
edilmeyecektir.  

Keyfiyet ilan olunur. 4487/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4481/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4482/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 4494/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 

ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim 

Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması 

gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler 

ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul 

Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz 

sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" 

yapılarak onaylanması gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler: 

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde 

mevcut). 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 

5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yâda e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi). 

6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti. 

7. Geçerli ALES Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi (ALES-EA). 

8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi 

ve atama olur yazısı. 

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 

10. Adli Sicil Belgesi. 

11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 

Resmî Gazete’de Yayım Tarihi : 25.05.2021 

Son Başvuru Tarihi : 08.06.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.06.2021 
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Giriş Sınavı Tarihi : 14.06.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.06.2021 

Sonuçların Açıklanacağı  

İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr 

Başvuru Adresi : (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir 

Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 

Ataşehir/İstanbul 

Açıklama : Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek 

Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) 

yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat 

niteliğinde olacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

BÖLÜM PROGRAM YDS/DENGİ UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞARTLAR 

Hukuk Adalet 
Yabancı Dil Şartı 

Aranmaz 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak 

ve alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

 4423/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Çerçideresi Mahallesi ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile mer'i imar 

planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine 

ilişkin Uygulama İmar Planı revizyonu (15500) değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 4502/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Belediye Encümenimizin 25.02.2021 gün ve 209 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 29.04.2021 gün ve 493 sayılı kararı ile onaylanan Ergazi Mahallesi imarın 

42962 ada 4 nolu parseli kapsayan 84136/2 nolu parselasyon planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 4503/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 
Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 

yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır. 
Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır. 

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) 
üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme 
yapılmayacaktır. 

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda 
yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime 
geçilebilecektir.  

Adres : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
  Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat/Çankaya/ANKARA 
E-posta : sinav@ytb.gov.tr 
Tel : +90 312 218 40 00 
II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz 

olmak, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini 

tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir 
sene daha askerliğini tehir etmiş olmak, 

• Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik 
düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 

•  Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, 
• Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması 

beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans 
mektubu getirmek, 

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER) 
A. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI 
• Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, 

elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak 

• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve 
geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak 

• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek 

• .NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl 
deneyimli olduğunu belgelemek 

• Çok İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 
sahip olmak 

• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi olmak 
• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak 
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• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak 
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping 

(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak 
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web 

Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, 
AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak 

• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek 
• DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip olmak 
• Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama 

geliştirmiş olmak 
• ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak 
• .Net Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 
• Web Api konusunda geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak 
• Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak 
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak 
• Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design 

Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları), Domain Driven Design (DDD) ve Object Oriented 
Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

• Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak 
• JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, 

Angular, React, Jquery), CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 
olmak 

• Tercihen Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 
• Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - MCSA: Web Applications 

sertifikasına sahip olmak 
• Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak 
• Tercihen Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak 
• Tercihen Asp.Net Zero Framework hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 
B. YAZILIM UZMANI 
• Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri 

fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak 

• Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu 
sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak 

• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek 

• .NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl 
deneyimli olduğunu belgelemek 

• İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip 
olmak 

• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi olmak 
• Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak 
• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak 
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak 
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• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping 
(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak 

• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web 
Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, 
AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak 

• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek 
• Tercihen DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe 

sahip olmak 
• Tercihen Asp.Net Zero Framework hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 
IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI 
Sınav başvuruları 25.05.2021 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 08.06.2021 tarihinde 

saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi 
üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge 
örnekleri şunlardır: 

BELGE AÇIKLAMA 
a) Özgeçmiş  
b) Mevcut Görünümü Yansıtan 
Vesikalık Fotoğraf 

 

c) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren 
Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 
 
1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 
2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak 
belge, 
 
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti 
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 

ç) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren 
Belgeler 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki 
tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan 
pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler 
ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan 
teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak 
içeriyor olması gerekmektedir. 
 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda 
hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan 
yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte 
çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları 
birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa 
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 
 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan 
kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile 
pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer 
alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme 
komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit 
etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek 
ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan 
bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın 
başvurusu geçersiz sayılacaktır. 
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d) KPSS Sonuç Belgesi Varsa KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da 
bilgisayar çıktısı. 

e) Yabancı Dil Belgesi Varsa İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren 
belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. 

f) Mezuniyet Belgesi Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik 
belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e 
denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz 
edeceklerdir.) 

g) Erkek adaylar için askerlik ile 
ilişiği bulunmadığına ilişkin belge 

Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son 
başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl 
ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-
Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.) 

ğ) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen 
sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler 
sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile 
başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği 
Başkanlık tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. 
 
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika 
geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından 
doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için 
sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, 
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın 
sorumluluğundadır. 
 
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit 
edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan uygulamalı 

ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının 
%30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak 
başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için 
çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70) + (Yabancı Dil Puanı × 
0,30)]) 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak 
hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) 
olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir. 
Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” bölümünde 

verilen tabloda yer alan “Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı kadar aday sınava 
katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle 
belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 
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Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık internet 
sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığa elden 
iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde 
değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz 
neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 (bir) iş 
günü içerisinde Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. 
Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VI. SINAV 
Sınav, uygulamalı ve sözlü olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan 

üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon 
sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. 

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun 
olarak bu ilanın “III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için 
belirtilen tüm konular ve hususlardır. 

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. 
Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) 

bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen 
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt sözleşme ücreti 
katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır. 

ALINACAK KİŞİ 

SAYISI 

SINAVA ÇAĞIRILACAK 

ADAY SAYISI 
POZİSYON 

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRETİ KATSAYI TAVANI 

1 10 
Kıdemli Yazılım 

Uzmanı 
3 

1 10 Yazılım Uzmanı 2 

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân 

edilecektir. 
Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav 

sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde 
yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 
(yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere 
yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması 
durumunda güncel listeler Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân 
edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır. 

 4478/1-1 
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 
4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer 
alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet adresi üzerinden de yayımlanacaktır. 
Aşağıda istenen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr internet 
adresinden 25.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

KONTENJAN DAĞILIMI 

İlan Sıra 
Meslek 
Türü 

Kadro 
Sayısı 

İlan Şartı Yöntem Cinsiyet 

İŞ202101 
Özel 

Güvenlik 
Görevlisi 

8 

* En az lise mezunu olmak.  
* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim 
Sertifikasına/Belgesine sahip olmak.  
* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.  
* 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak.  
* Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık 
sorunu bulunmamak.  
* Üniversitenin Susurluk Ek Yerleşkesi ile tüm 
yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.  
* BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde ikamet ediyor 
olmak. 

Kura/ 
Sözlü Sınav 

Erkek 

İŞ202102 
Özel 

Güvenlik 
Görevlisi 

2 

* En az lise mezunu olmak.  
* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/ 
Belgesine sahip olmak.  
* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.  
* 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak.  
* Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık 
sorunu bulunmamak.  
* Üniversitenin Susurluk Ek Yerleşkesi ile tüm 
yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.  
* BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde ikamet 
ediyor olmak. 

Kura/ 
Sözlü Sınav 

Erkek 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak. 
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor 

olmak. 
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 
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6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 
(bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda 
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak. 

II. AÇIKLAMALAR 
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem 
arz etmektedir.) 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek 
seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. 

4. İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecek listedeki ilgili adaylar süresi içinde 
istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir. 

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, 
İŞKUR tarafından bildirilip süresi içinde Üniversiteye evrak teslimi yaparak şartları sağlayan 
başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. 

III. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN 
AÇIKLANMASI 

1. Adaylar başvurmuş oldukları kadro için istenen belgeleri sözlü sınava geldikleri gün 
teslim edeceklerdir. 

2. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları 
www.bandirma.edu.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır. 

3. Kura işleminin 08.06.2021 tarihinde saat 11.00 da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup COVID-19 tedbirleri 
kapsamında www.bandirma.edu.tr internet adresinden duyurulacak olan adresten canlı olarak 
yayınlanacaktır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda www.bandirma.edu.tr adresinden 
adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

IV. KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ 
1. Kura sonucu www.bandirma.edu.tr internet adresinden ilgililere durulacaktır. 
2. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. 

3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 
Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir. 

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

V. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru Dilekçesi (www.bandirma.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.) 
2. İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr adresinden alacakları Başvuru Belgesi 
3. İlanda belirtilen özel şartları taşıdığına ilişkin belgeler 
4. Mezuniyet Belgesi 
5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge 
6. Adli Sicil Kaydı 
7. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi 
8. Üç adet vesikalık fotoğraf 
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9. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) 
10. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgesi 
11. Başvuru yapan adaylar Üniversite tarafından istenen belgeleri sözlü sınava geldikleri gün 

teslim edecektir. 
VI. SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, 

NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, 

yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine 
uygun olarak yapılacaktır. 

2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav 
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz 
internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu 
ilan tebligat yerine geçecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
1. Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) 

iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip 
eden 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. 
T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla 
yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Postaya verilen 
dilekçelerin süresi içinde ilgili birime ulaşması adayların sorumluluğunda olup postadaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır.) 

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ 
1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı 
sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak 
suretiyle atama yapılabilecektir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

3. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. 
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek 
Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına 
engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları 
sağlanacaktır. 

4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş sözleşmeleri 
feshedilecektir. 

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
1. Başvuru ve işlemler sırasında ilanda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlamadığı ya da 

gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış beyanı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak, sınavları ve 
atamaları yapılmayacak, sınavları ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler 
hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

 4469/1-1 
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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”nin 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. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad.      
No: 38 Silivri/İstanbul 

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 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 25/05/2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 08/06/2021 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Program Unvan 
Kadro 
Sayısı 

İlan Özel Şartı 

İKTİSADİ, İDARİ VE 
SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PROFESÖR 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, doçentliğini 
Psikiyatri (Çocuk Psikiyatri) alanında almış 
olmak 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

PROFESÖR 1 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentliğini İşletme Anabilim Dalında almış 
olmak. 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
2 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını 
İşletme alanında yapmış olmak. 
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İKTİSADİ, İDARİ VE 

SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ VE 

KAMU YÖNETİMİ 

BÖLÜMÜ 

DOÇENT 1 

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler alanında yapmış olmak. Doçentliğini 

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında almış 

olmak. 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Spor Yönetimi alanında doktora yapmış 

olmak. 

 4480/1/1-1 
—— • —— 

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”in 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: İlgili Fakülte Sekreterlikleri 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili 

Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 25/05/2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 08/06/2021 
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 10/06/2021 
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 14/06/2021 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 15/06/2021 
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Fakülte/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
İlan Özel Şartı Ales Dil 

SPOR 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

REKREASYON 

BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 

Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve 

Spor alanında tamamlamış olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

Tezli Yüksek Lisansını 

tamamlamış olup Doktoraya 

devam ediyor olmak. 

70 (SAY, 

SÖZ, 

EA) 

50 

ANRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 

Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve 

Spor alanında tamamlamış olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

Tezli Yüksek Lisansını 

tamamlamış olup Doktoraya 

devam ediyor olmak. 

70 (SAY, 

SÖZ, 

EA) 

50 

EGZERSİZ VE 

SPOR BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 

Lisans veya Tezli Yüksek Lisans 

eğitimini Beden Eğitimi ve Spor 

alanında tamamlamış olup 

Doktoraya devam ediyor olmak. 

70 (SAY, 

SÖZ, 

EA) 

50 

ENGELLİLERDE 

EGZERSİZ VE 

SPOR BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 

Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve 

Spor alanında tamamlamış olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

Tezli Yüksek Lisansını 

tamamlamış olup Doktoraya 

devam ediyor olmak. 

70 (SAY, 

SÖZ, 

EA) 

50 

SPOR 

YÖNETİCİLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 

Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve 

Spor alanında tamamlamış olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

Tezli Yüksek Lisansını 

tamamlamış olup Doktoraya 

devam ediyor olmak. 

70 (SAY, 

SÖZ, 

EA) 

50 

REKTÖRLÜK 
YABANCI DİLLER 

BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
2 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce 

Öğretmenliği alanlarından birinde 

lisans ve tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak. ALES 

puanı SAY, SÖZ, EA türlerinden 

birinden. 

70 (SÖZ) 80 

 4480/2/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam 
zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör 
kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda 
belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri 
gerekmektedir. 

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

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

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

Profesör kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak, 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

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

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Hemşirelik 
Fakültesi 

Hemşirelik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Hemşirelik veya Halk Sağlığı Hemşireliği 
alanında doktora yapmış olmak. Halk 
Sağlığı, yaşlı sağlığı alanında çalışmalar 
yapmış olmak. İngilizce olarak sözlü 
araştırma sunumu yapmak. 

9 Haziran 2021 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Profesör 2 - 9 Haziran 2021 

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Profesör 1 - 9 Haziran 2021 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesör 1 - 9 Haziran 2021 
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 - 9 Haziran 2021 

Tıp Fakültesi Biyofizik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 - 9 Haziran 2021 

Tıp Fakültesi Biyoistatistik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 - 9 Haziran 2021 

 4483/1-1 
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Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 

maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca 
Öğretim Elemanları alınacaktır. 

BİRİM BÖLÜM ADEDİ UNVAN ARANAN NİTELİKLER 

Denizcilik 
Fakültesi 

Deniz Ulaştırma 
İşletme Müh. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Denizcilik alanında Siber Güvenlik 
konusunda çalışmaları bulunmak, 
Deniz Ulaştırma ve İşletme 
Mühendisliği lisans, yüksek lisans 
veya doktora mezunu olmak, 
doktorasını tamamlamış olmak. 

Gemi 
Makineleri 

İşletme Müh. 

1 Profesör 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimini Makine Mühendisliği ana 
bilim dalında tamamlamış ve 
Doçentlik unvanını Makine 
Mühendisliği bilim alanında almış 
olmak. Enerji ve termodinamik 
alanlarında uluslararası bilimsel yayın 
ve bildirilere sahip olmak. Bölüm 
kapsamında en az iki yıl ders vermiş 
olmak. 

1 
Araştırma 
Görevlisi 

Gemi Makineleri İşletme 
Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Mühendisliği veya Makine 
Mühendisliği Bölümü lisans mezunu 
olmak; bu alanların birinde Yüksek 
Lisans yapmış veya Yüksek 
Lisans/Doktora yapıyor olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
1 Profesör 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim, 
Endüstri Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri veya Enformatik ile 
ilgili bölümlerin birinde doktora 
eğitimi almış olmak. Doçentliğini, 
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında 
almış olmak. Yönetim Bilişim 
Sistemleri alanında, üniversitelerde en 
az 5 yıl kadrolu ders vermiş olmak. 
En az 5 yıl ilgili alanda sektörel 
deneyimi bulunmak. Alanında en az 
iki adet SCI veya SCI exp veya SSCI 
indeksli yayını olmak. Daha önce 
doktora ve yüksek lisans tez 
danışmanlığı yapıp, tamamlatmış 
olmak. 
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İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Denizcilik 

İşletmeleri 

Yönetimi 

1 Profesör 

Doktorasını Deniz Ulaştırma ve 

İşletme Mühendisliği veya Deniz 

İşletmeciliği ve Politikaları alanında 

yapmış olmak.  

Doçentliğini Yönetim ve Strateji 

alanında almış olmak. Denizcilik 

eğitimi, denizci insan kaynakları 

yönetimi, liderlik ve yönetim, 

denizcilik stratejileri ve deniz 

güvenliği, ar-ge, inovasyon ve 

girişimcilik konularında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. Proje 

yönetimi konusunda bilgi ve 

deneyime sahip olmak, Denizcilik 

alanında ulusal ve uluslararası 

projelerde yönetici ve koordinatör 

olarak görev yapmış olmak, 

Denizcilik alanındaki konularda asgari 

5 yıl süre ile lisans, yüksek lisans ve 

doktora seviyelerinde Üniversitelerde 

İngilizce ders vermiş olmak. 

Uluslararası 

Ticaret ve 

İşletmecilik 

1 Doç. Dr. 

Lisansını işletme, uluslararası ticaret 

alanlarından birisinde tamamlamış 

olmak, İşletme alanında doktora 

yapmış olmak. 

Doçentliğini pazarlama alanında almış 

olmak. En az 2 tanesi SSCI 

kapsamında makalesi olmak. En az 5 

yıl üniversitelerde ders vermiş olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası Ticaret, Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik, Uluslararası 

Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası 

Ticaret ve Finans/Finansman ile 

İşletme ya da İşletme Yönetimi 

doktora programlarından birisinden 

mezun olmak. Doktora tez çalışmasını 

Uluslararası Ticaret ve/veya Gümrük 

alanlarında yapmış olmak. En az 1 

tanesi bilimsel dergilerde yayınlanmış 

makale olmak üzere en 3 akademik 

yayını bulunmak. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

Bilişim 
Sistemleri 

Mühendisliği 

1 Profesör 

Doktora eğitimini Bilgisayar 
Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği veya Kontrol ve 
Otomasyon Mühendisliği alanlardan 
birinde tamamlamış olmak. Doçent 
unvanını Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanlarından 
birinde almış olmak. Bilgisayar 
bilimleri veya bilgisayar donanımı 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Doktora eğitimini Bilgisayar 
Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği veya Kontrol ve 
Otomasyon Mühendisliği alanlardan 
birinde tamamlamış olmak. Doçent 
unvanını Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği, veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanlarından 
birinde almış olmak. Bilgisayar 
bilimleri veya bilgisayar donanımı 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora eğitimini Bilgisayar 
Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği veya Kontrol ve 
Otomasyon Mühendisliği alanlardan 
birinde tamamlamış ve bilgisayar 
bilimleri veya bilgisayar donanımı 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 
2 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora eğitimini Elektrik 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme 
Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği veya Kontrol ve 
Otomasyon Mühendisliği alanlarından 
birinde tamamlamış olmak. Kontrol 
veya elektronik veya işaret işleme 
alanlarından birinde çalışmalar 
yapmış olmak. 

Endüstri 
Mühendisliği 

1 Profesör 

Doktora veya Doçentlik unvanını 
Endüstri Mühendisliği alanında 
tamamlamış olmak ve ilgili alanlarda 
çalışmalar yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Doktora veya Doçentlik unvanını 
Endüstri Mühendisliği alanında 
tamamlamış olmak ve yöneylem 
araştırması veya istatistik alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 
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Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk / 
Medeni Hukuk 

ABD 
1 Doç. Dr. 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olmak, Doktora ve Doçentlik unvanını 
Medeni Hukuk alanında almış olmak, 
Borçlar Hukuku ve Gayrimenkul 
Hukuku alanında çalışma yapmış 
olmak. 

Kamu Hukuku / 
İdare Hukuku 

ABD 
1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olmak, doktor unvanını İdare Hukuku 
alanında almış olmak, İdare Hukuku 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Özel Hukuk 1 
Araştırma 
Görevlisi 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olmak, özel hukuk alanında yüksek 
lisans yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Kimya 1 Doç. Dr. 

Kimya alanında lisans ve yüksek 
lisans eğitimini, Polimer Mühendisliği 
alanında doktora eğitimini 
tamamlamış olmak. Doçentlik 
unvanını Kimya alanında almış 
olmak. İngilizce eğitim veren 
Yükseköğretim kurumlarında en az üç 
sene tam zamanlı öğretim elemanı 
olarak çalışmış olmak. Alanında 
uluslararası endeksli dergilerde 
yayınlar yapmış olmak. 

Kimya 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimini Kimya alanında tamamlamış 
olmak. İngilizce eğitim veren 
Yükseköğretim kurumlarında en az üç 
sene tam zamanlı öğretim elemanı 
olarak çalışmış olmak. Alanında 
uluslararası endeksli dergilerde 
yayınlar yapmış olmak. 

Fizik 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Fizik alanında lisans ve yüksek lisans 
eğitimini, Atom ve Molekül Fiziği 
alanında Doktora eğitimini 
tamamlamış olmak. İngilizce eğitim 
veren Yükseköğretim kurumlarında en 
az üç sene tam zamanlı öğretim 
elemanı olarak çalışmış olmak. 
Laboratuvar derslerinde tecrübesi 
olmak. Hesaplamalı bilim alanında 
uluslararası endeksli dergilerde 
yayınları bulunmak 
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Denizcilik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Mekatronik 
Programı 

1 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 
Kontrol Mühendisliği veya Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinden lisans ile tezli 
yüksek lisans veya doktora mezunu 
olmak. Lisans sonrası alanında en az 2 
yıl tecrübeli olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora eğitimini Mekatronik 
Mühendisliği alanında tamamlamış 
olmak. Yükseköğretim kurumlarında 
en az iki sene tam zamanlı öğretim 
elemanı olarak çalışmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimini Matematik alanında 
tamamlamış olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında en az beş sene tam 
zamanlı öğretim elemanı olarak 
çalışmış olmak. 

Sualtı 
Teknolojisi 
Programı 

1 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

Su Ürünleri Mühendisliği, Su 
Bilimleri Mühendisliği, Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve 
Deniz Teknolojileri Mühendisliği, 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, 
Makina Mühendisliği, alanlarından 
birinden lisans mezunu olmak. Bu 
alanlardan birinden tezli yüksek lisans 
mezunu olmak ya da Lisans sonrası 
alanında en az iki yıl tecrübesi 
bulunmak. Veya yukarıdaki 
alanlardan birinden doktora mezunu 
olmak. Profesyonel Sualtı Adamları 
Yönetmeliğinde tanımlanan Birinci 
Sınıf Dalgıç yeterlik belgesi ile Kırk 
Metreden Derine Dalış Amiri ve Dalış 
Öğretmeni Uzmanlığına sahip olmak. 
Dalış Eğitmeni olarak en az üç yıl iş 
tecrübesi bulunmak. 

Deniz Ulaştırma 
ve İşletme 
Programı 

2 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği, alanından lisans ile tezli 
yüksek lisans eğitimini veya doktora 
eğitimini tamamlamış olmak. Denizci 
Eğitimci belgesine sahip olmak. 
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Denizcilik 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gemi 

Makineleri 

İşletme 

Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 

Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisliği alanlarından birinden 

lisans ile tezli yüksek lisans eğitimini 

veya doktora eğitimini tamamlamış 

olmak. Denizci Eğitimci belgesine 

sahip olmak. 

Gemi İnşaatı 

Programı 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi 

İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği alanlarından birinden 

lisans ile tezli yüksek lisans eğitimini 

veya doktora eğitimini tamamlamış 

olmak. Lisans sonrası alanında en az 2 

yıl tecrübesi olmak. 

Deniz Liman 

İşletme 

Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri 

Yönetimi alanlarından birinden lisans 

ile tezli yüksek lisans eğitimini veya 

doktora eğitimini tamamlamış olmak. 

Limanlar hakkında çalışma yapmış 

olmak. Lisans sonrası alanında en az 2 

yıl tecrübesi olmak. 

Bilgisayar 

Teknolojileri 

Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 

Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 

alanlarından birinden lisans ile tezli 

yüksek lisans veya doktora mezunu 

olmak. Lisans sonrasında alanında en 

az 2 yıl tecrübeli olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 

eğitimini Matematik alanında 

tamamlamış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında en az beş sene tam 

zamanlı öğretim elemanı olarak 

çalışmış olmak. 
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Denizcilik 

Meslek 

Yüksekokulu 

Lojistik 

Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Lojistik Yönetimi, Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik veya Uluslararası 

Lojistik ve Taşımacılık alanlarının 

birinden lisans veya tezli yüksek 

lisans eğitimini tamamlamış olmak. 

Veya doktorasını yukarıdaki 

alanlardan ya da Tedarik Zinciri ve 

Lojistik Yönetimi, Pazarlama ve 

Lojistik Yönetimi alanlarından birinde 

tamamlamış olmak. Tezli yüksek 

lisans sonrası yükseköğretim 

kurumlarında alanında ders verme ya 

da alanında tecrübesi olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İşletme alanında doktora eğitimini 

tamamlamış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında en az beş sene tam 

zamanlı öğretim elemanı olarak 

çalışmış olmak. Denizcilikle ilgili 

projelerde görev almış ve denizcilik 

alanında yükseköğretim kurumlarında 

ders vermiş olmak. 

Deniz 

Brokerliği 

Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

İşletme, İktisat, Denizcilik İşletmeleri 

Yönetimi, Lojistik, Deniz Ulaştırma 

İşletme Mühendisliği alanlarının 

birinden lisans ile tezli yüksek lisans 

veya doktora mezunu olmak. Tezli 

yüksek lisans sonrası yükseköğretim 

kurumlarında Deniz Brokerliği 

alanında ders verme ya da Deniz 

İşletmeciliği alanında tecrübesi 

olmak. 

Aşçılık 

Programı 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları alanlarından birinden lisans 

ve tezli yüksek lisans mezunu olmak 

veya lisans sonrası alanında en az iki 

yıl tecrübeye sahip olmak veya 

Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği alanlarından birinden 

lisans ve tezli yüksek lisans 

mezuniyeti sonrasında Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları alanında en az iki yıl 

iş tecrübesi olmak. 
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Denizcilik 

Meslek 

Yüksekokulu 

Marina ve Yat 

İşletmeciliği 

Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri 

Yönetimi alanlarından birinden lisans 

ile tezli yüksek lisans eğitimini veya 

doktora eğitimini tamamlamış olmak. 

Marina İşletmeciliği alanında 

tecrübesi olmak. 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri 

Yönetimi alanlarından birinden lisans 

ile tezli yüksek lisans eğitimini veya 

doktora eğitimini tamamlamış olmak. 

Yat İşletmeciliği alanında tecrübesi 

olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

1. Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşulları sağlamaları 

ve Öğretim Üyeleri için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri 

ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun 

bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi 

için “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen 

minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir. 

2. Yabancı Dil Yeterliliği; Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak 

adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından 

asgari 85 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 

8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri 

gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65 (Senato kararı), diğer unvanlar için dil puanı en az 

100/85 olmalı) 

3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşulları aşağıdaki 

tabloda “Aranan Nitelikler” sütununda belirtilmiştir. 

4. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili 

puan türünde en az 70 puan almış olması gerekmektedir. 
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5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik 

Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır. 

6. İlanda belirtilen tüm kadrolara başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte 

İlgili akademik birime (Profesör ve Doçent adayları için İnsan Kaynakları Müdürlüğüne) ilanda 

belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi 

eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması 

halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

Tüm Adayların; 

- Başvuru Dilekçesi (başvurulacak kadro ve bölüm belirtilmelidir.)(web sayfamızdan temin 

edilebilir) 

- Bilgi Formu (web sayfamızdan temin edilebilir) 

- YÖK Formatlı Özgeçmiş, bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, 

- Transkript ile birlikte Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) 

Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) (Yüksek lisans, diploma veya öğrenci 

belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir 

resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) (Belgelerin kontrol kodlu ve 

barkodlu olması gerekmektedir.) 

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş 

çalışma belgesi (Aranan Niteliklerde “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler 

dikkate alınmayacaktır.) 

- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet 

belgesi kabul edilmektedir.) 

Ayrıca; Profesör ve Doçent kadroları için: 

- Çalışma alanlarını da belirten bir dilekçe ile birlikte; 

- Diğer Öğrenim belgeleri ile birlikte Doçentlik Belgesi, 

- Yayın listesi, 

- Bilimsel çalışma ve yayınları, 

- Yayınlarına yapılan atıflar, 

- Yönettiği doktora çalışmaları ile birlikte 

Eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, profesörlük için 6 takım 

dosyayı (1 dosya fiziki olarak 5 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ), doçentlik için 4’er takım 
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dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, 

Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek 

olarak ) ilgili Fakülte Dekanlığına/ MYO Müdürlüğüne ilanın son başvuru tarihine kadar bizzat 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Profesör kadrosuna başvuru yapacakların dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” 

belirtilmelidir. 

- Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını 

belgelemeleri gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65 (Senato kararı), diğer unvanlar için 

dil puanı en az 100/85 olmalı) 

Not: Hukuk Fakültesi Türkçe eğitim-öğretim vermektedir. 

Başvuru Yeri: 

Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim 

Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye/Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir 

Başvuru Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir. 

Son başvuru tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden 15 gün sonradır. 

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlisi için Başvuru ve Sınav Takvimi: 

Başvuru ve Sınav Takvimi 

Duyuru Başlama Tarihi İlanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihi 

Son Başvuru Tarihi Resmî Gazete’de Yayın Tarihinden 15 Gün Sonra 

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi 09.06.2021 

Öğrt. Gör. İçin Giriş Sınavı (Sözlü ve Yazılı*) Tarihi 11.06.2021 

Araş. Gör. İçin Giriş Sınavı Tarihi 11.06.2021 

Sonuçların Açıklanma Tarihi 14.06.2021 

* Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sözlü Sınavından başarılı olan adaylar 

için yazılı sınav, aynı gün yapılacaktır. Yazılı sınav saati Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından 

belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır. 

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 

yayınlanacaktır. 

- Postada oluşacak gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. Son başvuru tarihinden sonra 

gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

- Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma 

konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır. 

İLETİŞİM: 

Telefon: (0216) 581 00 50 Web: www.pirireis.edu.tr 

 4467/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 4018)
–– İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi (Karanfilköy Mevkii) Sınırları İçerisinde

Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4019)

ATAMA KARARI
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan

ÖZBAŞ’ın Görevden Alınması ve Bu Suretle Boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Prof. Dr. Semih TÜMEN’in Atanması
Hakkında Karar (Karar: 2021/247)

YÖNETMELİKLER
–– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik
–– Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
–– Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında

Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti
Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 18)
–– Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ

(1253/2014/AB) (SGM: 2021/18)
–– Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ

(1254/2014/AB) (SGM: 2021/19)
–– Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve

Fankoil Üniteleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
(2016/2281/AB) (SGM: 2021/20)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3)

–– UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının
Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu
Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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