
Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İçindekiler 278. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 4924

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Aralık 2021
CUMARTESİ

Sayı : 31693



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                18 Aralık 2021 – Sayı : 31693



18 Aralık 2021 – Sayı : 31693                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                18 Aralık 2021 – Sayı : 31693



Karar Sayısı: 4925

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

18 Aralık 2021 – Sayı : 31693                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                18 Aralık 2021 – Sayı : 31693



—— • ——

18 Aralık 2021 – Sayı : 31693                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/590

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/591

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                18 Aralık 2021 – Sayı : 31693



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/592

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/593

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

18 Aralık 2021 – Sayı : 31693                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/594

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/595

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/596

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                18 Aralık 2021 – Sayı : 31693



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/597

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/598

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/599

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

18 Aralık 2021 – Sayı : 31693                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye
İtfaiye Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “itfaiye memurlarının”
ibaresi “itfaiye personelinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun

52 nci maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
b) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme sınavına katılacakların tabi tutulacağı

yazılı ve sözlü sınavı,
c) İtfaiye aracı: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997

tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği
kapsamında özel amaçlı taşıt (SC) olarak tanımlanmış, TS, EN veya muadili uluslararası stan-
dartlar kapsamında, özel gövde ve üstyapı düzenekleri ve/veya ekipmanlarıyla dizayn edilerek
üretilmiş olan ve iş makineleri tanımı kapsamına girmeyen, itfaiye hizmetlerinde kullanılan
her türlü aracı,

ç) İtfaiye birim amiri: İtfaiye teşkilatındaki en üst yöneticiyi,
d) İtfaiye hizmetleri: 6 ncı maddede sayılan görevleri,
e) İtfaiye olayı: İtfaiye teşkilatının müdahalede bulunduğu her türlü olayı,
f) İtfaiye olayı ihbar formu: İtfaiye olaylarına ilişkin alınan ihbar bilgilerinin kayıt altına

alındığı EK-12’de yer alan formu,
g) İtfaiye olayı raporu: İtfaiye olayları sonrasında yapılan tespitler doğrultusunda tanzim

edilen EK-16’da yer alan formu,
ğ) İtfaiye raporu: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce

kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelere, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönet-
melik hükümlerine göre düzenlenen yangın güvenliğine ilişkin belgeyi,

h) İtfaiye teşkilatı: İtfaiye hizmetlerinin yürütüldüğü yerel yönetimlere bağlı kamu ku-
rumunu,

ı) KPSS: B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Sınav: Belediyenin boş itfaiye eri kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, öğrenim

düzeyleri itibarıyla geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu
belirlenen adayların katılımı ile yapacağı yazılı veya sözlü sınav ile uygulamalı sınavı,

k) Sınav kurulu: Görevde yükselme sınavı ile itfaiye eri alımına ilişkin işlemleri yürüt-
mek üzere beş kişiden teşkil ettirilen kurulu,

ifade eder.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile ku-
rulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalite-
sinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamı sağlanır.

(2) Belediye itfaiye teşkilatında ihtiyaca göre birimler oluşturulabilir. Birimlerin ku-
rulmasında; beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile
gelişme potansiyeli dikkate alınır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak;
a) Nüfusu 50.000’den fazla olan yerleşim yerlerinde kentsel arama ve kurtarma birimi

oluşturulur.
b) Birimler, büyükşehir olan illerde şube müdürlüğü, diğer il ve ilçelerde ise amirlikler

şeklinde teşkilatlanır.
c) Nüfusu 50.000-100.000 olan yerleşim yerlerinde hafif, 100.000-300.000 olan yerle-

şim yerlerinde orta, 300.000 üzeri yerleşim yerlerinde ise ağır arama ve kurtarma ekibi oluş-
turulur.

ç) Nüfusu 3.000.000’u aşan yerleşim yerlerinde her 3.000.000 için bir ağır arama kur-
tarma ekibi oluşturulur.

d) Kentsel arama ve kurtarma birimi oluşturulurken Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığının görüşü alınır.

e) Afet ve acil durumlara yönelik diğer hizmetler için, su üstü ve su altı ile köpekli ara-
ma ve kurtarma ekipleri oluşturulabilir. Oluşturulacak birimler ve standartlar için Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtar-

ma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü
ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

c) Su baskınlarına müdahale etmek.
ç) Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak.
d) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konu-

lan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
e) 30/9/2020 tarihli ve 3033 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kim-

yasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği kapsa-
mında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara yangın durumunda ilk müdahalede
bulunmak, keşif-tespit, arama/kurtarma faaliyetlerinde 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili çalışma gru-
buna destek vermek, dekontaminasyon görevlerini valilik ile iş birliği içerisinde yerine getir-
mek.

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak
önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
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g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim

ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standart-

larına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerekti-

ğinde bu birimlerle iş birliği yapmak.

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

h) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre belediye

meclisince tespit edilecek ücret karşılığında baca temizliği yapmak ya da belediye tarafından

yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşlara yaptırmak ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden

denetlemek.

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin tespiti

için ilgili birimlere görüş bildirmek.

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden

denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek.

k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) İtfaiye teşkilatları, afet ve acil durumlar ile ilgili görevlerini 26/8/2013 tarihli ve

2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Afet ve Acil Durum Müdahale

Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat

esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657

sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hiz-

metin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde 24 saat iş 48 saat istirahat şeklindedir.

Ancak zorunlu hallerde çalışma şekli belediye tarafından belirlenebilir.

(2) Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uy-

gulanır.

(3) İhtiyaç duyulması halinde itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş

Kanunu hükümlerine göre önceden rızaları alınmak kaydıyla çalıştırılan işçilere fazla çalışma

ücreti ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönet-

meliğe göre itfaiye personeli; itfaiye daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye

amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur.”

MADDE 8 –  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İtfaiye birim amirinin görevleri

MADDE 10 – (1) İtfaiye birim amirinin görevleri şunlardır:

a) İtfaiye hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yön-

lendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak.
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b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgi-
lerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak.
ç) Motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptır-

mak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağ-
lamak.

d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendir-
mek.

e) İtfaiye olaylarına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak.
f) EK-7’de yer alan örneğe göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağ-

lamak, değerlendirmek ve takip eden yıl ocak ayı içerisinde yıllık olarak Bakanlığa ve talep
edilmesi halinde ilgili kurumlara göndermek.

g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri
belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak veya sağlat-
mak.

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak veya sağ-
latmak.

h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak,
talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak.

ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında
bilgilendirmek.

i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine ge-
tirmek.

j) EK-12’de yer alan örneğe göre itfaiye olayı ihbar formunun doldurulmasını sağla-
mak.

k) EK-16’da yer alan örneğe göre itfaiye olayı raporunun düzenlenmesini sağlamak.
l) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“İtfaiye şube müdürünün görevleri
MADDE 10/A – (1) İtfaiye şube müdürünün  görevleri şunlardır:
a) Birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
b) Şubesindeki personeli sevk ve idare etmek, personelin eğitim, disiplin ve düzenini

sağlamak.
c) Tesis, araç ve gereçlerin göreve hazır durumda tutulmasını sağlamak.
ç) Şubesinin görev, yetki ve sorumluluk alanındaki itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi

için belirlenen iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sağlamak.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Personel ve itfaiye amirinin görevleri
MADDE 11 – (1) İtfaiye teşkilatında görev yapan personel, birim amiri tarafından ve-

rilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İtfaiye personeli, verilen görevlerin eksiksiz
olarak yapılmasından disiplin ve düzenden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve
göreve hazır durumda tutulmasından üst amirine karşı sorumludur.
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(2) Birim amiri konumunda olmayan itfaiye amirleri sorumluluk alanındaki, itfaiye hiz-
metlerinin yürütülmesi için belirlenen iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, birim/istasyon düzeni
ile müdahale ekibinin sevk ve idaresi, personelin eğitim, fiziki dayanıklılık faaliyetleri ve ter-
tibinin sağlanması, araç gereçlerin korunması ve göreve hazır tutulmasından üst amirine karşı
sorumludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yan-
gın” ibaresi “itfaiye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) İtfaiye erinin görevleri şunlardır:
a) Yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma çalışmalarını yerine getirmek,

itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım
ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapmak.

b) İzin ve ruhsat vermeye yetkili merciler ile kişiler ve apartman yöneticilerinin talebi
doğrultusunda yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan, işletme gibi yerlere ilişkin önleme ve
denetleme hizmetleri ile itfaiye raporunu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönet-
melik hükümlerine göre düzenlemek.

c) Halka, kamu ve özel kuruluşlara eğitim vermek, tatbikat yapmak.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde, rızaları alınmak ve temel it-

faiye eğitimi verilmek şartıyla 8 inci maddede sayılanlar dışında diğer personel itfaiye teşkila-
tında görevlendirilebilir.

(2) Ayrıca, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere itfaiye personeli
dışında personel çalıştırılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15/C maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Sınava çağrılan adaylara belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
sınav yeri ve tarihinin bulunduğu EK-4’te yer alan bir sınav giriş belgesi gönderilir. Ancak,
duyuruda belirtilmesi kaydıyla, sınav giriş belgesi belediyenin internet sitesinden erişim sağ-
lanarak verilebilir. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15/D maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sportif”
ibaresi “fiziksel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanlardan, it-

faiye erliğine geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b),
(c), (e) ve (f) bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı
olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kad-
rosuna atanabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan unvanlardan itfaiye

daire başkanı ve itfaiye müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar ara-
nır:

a) İtfaiye şube müdürlüğüne atanabilmek için;
1) Meslekle ilgili yükseköğrenimi bitirmiş veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu

olmak,
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2) En az iki yıl itfaiye amiri veya altı yıl itfaiye çavuşu olarak çalışmış olmak,
3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) ben-

dinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
b) İtfaiye amirliğine atanabilmek için;
1) En az lise mezunu olmak,
2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki

yıl itfaiye çavuşu veya dört yıl itfaiye eri, 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl itfaiye ça-
vuşu veya beş yıl itfaiye eri, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye çavuşu veya altı
yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı
Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;
1) En az lise mezunu olmak,
2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki

yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye
eri olarak çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerini, 657

sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurum-
larında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler.

(3) İtfaiye daire başkanı ve itfaiye müdürü dışındaki diğer kadrolar için ikinci fıkrada
belirtilen hizmet sürelerinin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak,
yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en
az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınav şartı

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda
başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Duyuru ve başvuru

MADDE 21 – (1) İdarenin insan kaynakları birimi tarafından; görevde yükselme sure-
tiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi, derecesi ve aranacak şartlar, her yılın 15
Ocak tarihine kadar duyurulur. İlgililerin müracaatları 1 Şubat tarihine kadar alınır. Duyuruda
yazılı sınava ilişkin olarak Bakanlıkça EK-17’de belirlenen konu başlıklarına yer verilir.

(2) İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan
nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla
elektronik ortamda da yapılabilir.
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(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanlar da başvuruda bulunarak sınava katılabilir.

(4) Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda buluna-

maz.

(5) Bir belediyenin kadroları için diğer belediyelerin veya başka kurumların personeli

başvuruda bulunamaz.

(6) İdarelerin personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek,

aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca 15 Şubat tarihine kadar resmi internet sitelerinde ilan

edilir. Görevde yükselme sınavına katılma şartlarını taşımayanlara durumu gerekçesi ile bildi-

rilir. Söz konusu listeye ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili yerel yö-

netimin personel işlerinden sorumlu birimine itiraz edilebilir. İtirazlar beş iş günü içinde ilgili

birimlerce sonuçlandırılır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme suretiyle atama-

larının yapılması amacıyla, ilgili belediyeler her yılın Şubat ayı sonuna kadar yazılı sınava tabi

tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını ilgili valiliklere bildirir.  Valiliklere gelen

listeler birleştirilerek tek liste halinde en geç 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.

(8) Yazılı sınavlara katılacakların listesi Bakanlık tarafından sınavı yapacak kuruma

bildirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlık tarafından, ÖSYM’ye

Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine, yapılacak protokol hü-

kümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak

için en az altmış puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten

itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün resmi in-

ternet sitesinde ilan edilir.

(4) Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve itirazlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum ara-

sında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür, itiraza ilişkin hususlar sınav duyurusunda

belirtilir. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itiraz, yetkili kılınan kurum tarafından özel mev-

zuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 23 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan baş-

lamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav,

ilgili belediye tarafından yapılır.

(2) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip en geç dört ay içinde sözlü sınav

yapılır, sonuçlandırılır ve başarı listesi ilan edilir.

(3) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
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(4) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu ölçütlerden (a) bendinde yer

alan ölçütün puan ağırlığı elli; diğer ölçütlerin her birinin puan ağırlığı ondur. Her üye, ilgili
personel için vermiş olduğu puanları, bu ölçütleri ve puan ağırlığını esas alarak gerekçelendirir
ve sözlü sınav tutanağına kaydeder.

(5) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü
sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav tutanağında gerekçesi belirtilmeyen veya ölçütler için be-
lirlenen puan ağırlığı ile bağdaşmayan puanlar ortalamaya dâhil edilmez.

(6) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
(7) Görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten

itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili belediyenin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü
içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(8) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci
kez itirazda bulunulamaz.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Belediyelerce yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görevde yükselme

işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya
yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, üyelerden biri personel işlerinden so-
rumlu birim temsilcisi, biri itfaiye birim amiri olmak üzere, atamaya yetkili amirce belirlenecek
üyelerden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde kurum
dışından da kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavı ile alınacak personelden;
görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede ola-
mazlar.

(3) Görevde yükselme sınavına sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler
görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu; sözlü sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilanı,
başarı listesinin düzenlenmesi, sözlü sınavlara ilişkin itirazların incelenip sonuçlandırılması
ve ilgili diğer işleri yürütür.

(5) Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Başarı sıralaması

MADDE 25 – (1) Görevde yükselme sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar ata-
ma yapılmasında başarı puanı esas alınır.
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(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenir ve ilgili belediyelerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda
eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.
(3) İlgili belediyelerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme sınavında başarılı

olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en
fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 26 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en geç bir ay içinde atanır.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

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

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sı-
ralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar
için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına
göre atama yapılabilir.

(3) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar
atanmadan diğer mahalli idarelerden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya
açıktan atama yapılamaz.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Atamaların izlenmesi
MADDE 27 – (1) Görevde yükselme sınavının sonucuna göre yapılan atamalar, ata-

manın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, bir liste halinde Bakanlığa gönderilir.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Eğitim
MADDE 30 – (1) Belediye itfaiye teşkilatlarının temel itfaiyecilik eğitimi, hizmet içi

eğitim ve yönetici personelin eğitimleri hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde belediye-
lerince yapılır veya Bakanlıkça yaptırılabilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hizmet içi eğitim, kurum ve kuruluşlar ile kişilere verilen eğitimler
MADDE 31 – (1) İtfaiye personeline; temel itfaiyecilik eğitimi ve hizmet içi eğitim

programı EK-8’e göre yıllık teorik ve uygulamalı olarak hazırlanır ve uygulanır.
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(2) Eğitim programında yer alan ders konuları, yürürlükte olan mevzuat ve standartlar

çerçevesinde itfaiye teşkilatı personelinin ihtiyacı, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri

dikkate alınarak hazırlanır.

(3) İtfaiye teşkilatı personelinin EK-8’e göre belirlenen eğitimleri, Bakanlık, İçişleri

Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye

teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri, araştırma enstitüleri, bu konuda eğitim veren

kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak

gerçekleştirilir.

(4) Su üstü ve su altı arama kurtarmada veya köpekli arama kurtarmada görev yapan

itfaiye personeline mesleki eğitimleri ile ilgili periyodik olarak teorik ve uygulamalı eğitim

programları EK-9’a göre hazırlanır.

(5) İtfaiye teşkilatları, eğitim ve öğretim kurumlarından, askeri birliklerden, sanayi ku-

ruluşlarından ve organize sanayi bölgelerinden, diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim

taleplerini karşılar; iş birliği içinde hazırlanan programlara göre yangın önleme, söndürme tek-

nikleri, acil tahliye, müdahale eğitimleri düzenler.

(6) İtfaiye teşkilatları; halkı, kurum ve kuruluşları, itfaiye olaylarıyla mücadele ve it-

faiye hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için basın, yayın, iletişim ile ilgili

basılı, yazılı ve görsel benzeri çalışmaları yapar ve yürütür.

(7) Kentsel arama ve kurtarma temel eğitimleri bu konuda yeterli donanım ve eğitim

kapasitesine sahip diğer itfaiye teşkilatları veya il afet ve acil durum müdürlükleri ile iş birliği

içinde gerçekleştirilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İtfaiye teşkilatının çalışmaları, Ek-10’da yer alan İtfaiye Hizmetleri Denetleme

Formuna göre denetlenir.”

“(3) Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre düzenlenen denetleme

raporları, yapılan işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönde-

rilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin sekizinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Fiziksel Dayanıklılık ve Tesisler”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Fiziksel dayanıklılık

MADDE 33 – (1) İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan fiziksel dayanıklılık

programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, muka-

vemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki fiziksel dayanıklılık faaliyetleri

yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

(2) İtfaiye personelinin fiziki dayanıklılığını ve mesleki idmanlarını yapabilmesi için

gerekli tesis düzenlemesi ile araç gereç ve iki yılda bir verilecek spor kıyafetleri belediye ta-

rafından temin edilir. İtfaiye personeline yurt içi ve yurt dışında düzenlenen itfaiye spor etkin-

liklerine ve müsabakalarına katılma imkânı sağlanabilir.”
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MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri,

garajı, eğitim tesisi ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine ve gelişen şartlara uygun
olarak projelendirilir ve tesis edilir.

(2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin eğitim ve sportif çalışmaları için gerekli
düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Personel kıyafetine ilişkin genel esaslar

MADDE 35 – (1) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele yapılacak giyecek yardımı
657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi ile 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri
esas alınarak belediye tarafından karşılanır.

(2) İtfaiye personelinin resmi kıyafeti, koruyucu kıyafetleri ve üzerindeki rütbe işaretleri
ile başını örten bayan personel için başörtüsü EK-11 ve EK-14’te belirlenmiştir. Bunların dı-
şında kıyafet, rütbe işaretleri ve unvan kullanılamaz.

(3) Yangın, arama-kurtarma, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik ve benzeri
tehdit ve tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet Türk Standartları (TS), Avrupa Standartları
(EN)  veya uluslararası standartlara uygun olarak temin edilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Personel kıyafeti kullanım süresi

MADDE 36 – (1) Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim
eşyası verilemez. Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir
tutanakla tespit edilirse, yetkili idari amirin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı bek-
lenmeksizin yenisi verilebilir.

(2) Ayrıca; günün teknolojisine ve Türk Standartları (TS), Avrupa Standartları (EN)
veya uluslararası standartlara uygun olarak;

a) Isıya dayanıklı kıyafetler:
1) Isıya dayanıklı itfaiyeci elbisesi 1 takım,
2) Isıya dayanıklı eldiven 1 çift,
3) Isıya dayanıklı çizme 1 çift,
4) Isıya dayanıklı baret 1 adet,
5) Isıya dayanıklı koruyucu başlık 1 adet,
6) Isıya dayanıklı suni solunum maskesi 1 adet,
b) Arama kurtarma kıyafetleri:
1) Kurtarma elbisesi 1 takım,
2) Kurtarma tişörtü 2 adet,
3) Kurtarma botu 1 çift,
4) Kurtarma eldiveninden 1 çift,
5) Kurtarma bareti 1 adet,
c) Kimyasallara müdahale kıyafetleri:
1) Kimyasal maddeye göre A tipi elbise ihtiyaç kadar,
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2) Kimyasal maddeye göre B tipi elbise ihtiyaç kadar,
3) Kimyasal maddeye göre C tipi elbise ihtiyaç kadar,
4) Koruyucu elbise D tipi (tek kullanımlık ) ihtiyaç kadar,
ç) Dalgıç ve köpekli arama kurtarma kıyafetleri ihtiyaç kadar,
verilir.
(3) İkinci fıkranın (b) bendinde sayılan arama kurtarma kıyafetleri, idarece arama kur-

tarma ekibinde görevlendirilen personele verilir.”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Görev ve çalışma şartlarının gerektirdiği koşullara bağlı olarak itfaiye olaylarına

müdahale nedeniyle mutat yemek saatlerinde kurumlarınca sağlanan yemek hizmetinden isti-
fade edemeyen personele ve bunlarla birlikte çalışmaya iştirak eden diğer personele birinci
fıkrada belirtilen öğün sayısınca kumanya yardımı belediyece verilebilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın itfaiye hizmetlerini aksatma-

mak kaydı ile 657 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayanılarak hazırlanan
toplu iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kullandırılır.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40  – (1) İtfaiye personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Aylıktan kesme,
ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
d) Devlet memurluğundan çıkarma.
(2) Birinci fıkraya göre verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hü-

kümleri uygulanır.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi ağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 42 – (1) İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, Türk Standartları (TS), Avrupa

Standartları (EN)  veya uluslararası standartlara uygun olarak aşağıdaki kıstaslar esas alınarak
belirlenir. Büyükşehirlerde araç sayıları, nüfusun geneli ve ilin coğrafi yapısına göre il bütün-
lüğü dikkate alınarak belirlenir.

a) Nüfusu 5.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet itfaiye söndürme aracı veya 1 adet
merdivenli söndürme aracı,

b) Nüfusu 5.000-10.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet itfaiye söndürme aracı, 1
adet merdivenli araç,

c) Nüfusu 10.000-25.000 olan yerlerde en az 2 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet mer-
divenli araç,

ç) Nüfusu 25.000-50.000 olan yerlerde en az 3 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet mer-
divenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

d) Nüfusu 50.000-100.000 olan yerlerde en az 1 adet kurtarma aracı,  4 adet itfaiye sön-
dürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

e) Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde en az 1 adet kurtarma aracı, 1 adet çok mak-
satlı kurtarma aracı,  6 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 2 adet çift kabinli
pikap, 1 adet hizmet aracı,
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f) Nüfusu 200.000-300.000 olan yerlerde en az 1 adet kurtarma aracı, 2 adet çok mak-

satlı kurtarma aracı,  8 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli

pikap, 1 adet hizmet aracı,

g) Nüfusu 300.000-400.000 olan yerlerde en az 1 adet kurtarma aracı, 2 adet çok mak-

satlı kurtarma aracı, 10 adet itfaiye söndürme aracı, 3 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli

pikap, 2 adet hizmet aracı,

ğ) Nüfusu 400.000-600.000 olan yerlerde en az 2 adet kurtarma aracı, 2 adet çok mak-

satlı kurtarma aracı,  14 adet itfaiye söndürme aracı, 4 adet merdivenli araç, 4 adet çift kabinli

pikap, 2 adet hizmet aracı,

h) Nüfusu 600.000’den fazla olan yerlerde (g) bendinde sayılan araçlara ilaveten, her

150.000 nüfus için 1 adet itfaiye söndürme aracı, her 400.000 nüfus için ise 1 adet merdivenli

araç, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, her 500.000 nüfus için ise 1 adet kurtarma aracı,

1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı.

(2) İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliş-

tirilir ve yenilenir.

(3) İtfaiye teşkilatları ihtiyaca göre yeterli sayıda; su tankeri, arazöz, köpük kulesi aracı

ve benzeri diğer özellikli itfaiye araçları ile ambulans ve hizmet aracı bulundurabilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Teçhizat ve malzemelerin temininde Türk Standartlarına (TS), Avrupa Standartla-

rına (EN)  veya uluslararası standartlara uyulur.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Her itfaiye personeli ile emekli itfaiye personeline kimlik belgesi

verilir. (EK-2)

(2) Kimlik belgesinde personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası, adı, so-

yadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus bilgileri yer

alır.

(3) Kimlik belgesini belediye başkanı veya yetkilendirdiği kişi imzalar.

(4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

(5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan itfaiye personeli kimliğini belediye

başkanlığına teslim eder.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

b) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik,

c) 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği,

ç) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                18 Aralık 2021 – Sayı : 31693



d) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amir-

lerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

e) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-

nel Yönetmelik,

f) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

g) 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Ku-

ruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Esaslarına Dair Yönetmelik,

hükümleri uygulanır.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre

ve Şehircilik Bakanlığından” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından”

olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çev-

re, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak,  17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer

alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığına” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-

lığına” olarak, 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” iba-

resi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Belediye itfaiye raporlarının verilmesine ilişkin uyulacak usul ve esaslar ile önlemler

EK MADDE 1 – (1) Belediye itfaiye teşkilatına, Binaların Yangından Korunması Hak-

kındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yangına karşı alınan önlemleri gösteren itfaiye

raporunun düzenlenmesi için EK-15 başvuru formu ile başvuru sahibinden, işyeri açma ve ça-

lışma ruhsatı vermeye yetkili idareden veya ilgili bakanlıklardan müracaat gelmesi halinde,

belediye itfaiye teşkilatının ilgili görevlisi tarafından başvuruya konu işyeri yerinde incelenir

ve itfaiye raporu yapılan tespitler esas alınarak hazırlanır.

(2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre

itfaiye raporu gerektirmeyen işyeri kapsamında yer alan işyerleri için belediye itfaiye teşkila-

tınca itfaiye raporu düzenlenmez. İtfaiye raporu gerektirmeyen işyerleri için itfaiye raporu alın-

mak üzere başvurulması halinde başvuru sahibine itfaiye raporu düzenlenmeyeceği hususu ya-

zılı olarak bildirilir.

(3) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre

yangına karşı alınan önlemleri gösteren itfaiye raporunun düzenlenmesi için yapılan işlemler

sırasında itfaiye raporuna konu binaya ait yapı ruhsatı belgesine gerek duyulması halinde yapı

ruhsatına ilişkin bilgiler Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden alınabilir.

(4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Binaların Yangından

Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği yangına karşı alınan önlemleri gös-

teren itfaiye raporlarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altında tutulur ve itfaiye rapo-

runun düzenlendiği gün itfaiye raporuna ilişkin kayıtlar yetkili idareyle varsa elektronik or-

tamda paylaşılabilir.”
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MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Güvenlik ve temizlik hizmetleri
EK MADDE 2 – (1) İhtiyaç duyulması halinde itfaiye bina ve tesislerinin temizlik ve

güvenlik hizmetleri, 9/4/2018 tarihli ve 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli
İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul
ve Esaslarda yer alan hükümler çerçevesinde doğrudan hizmet alımı yoluyla gördürülebilir.”

Belediye itfaiye personeline başka görev verilmesi
EK MADDE 3 – (1) Belediye itfaiye personeline rızası dışında itfaiye hizmetleri ha-

ricinde bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının
emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için-
de bütün itfaiye teşkilatları düzenlemelerini bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan de-
ğişikliklere göre yaparlar.”

“Baca temizlik hizmetleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) ben-

dinde belirtilen göreve ilişkin bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde baca
temizlik hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri tarif etmek üzere itfaiye teşkilatları tarafından Baca
Temizlik Hizmeti Yönergesi hazırlanır. (EK-13 Baca Temizliği Başvuru Formu)

Tüzel kişiliği sona eren belediyelerdeki çalışma süresi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Tüzel kişilikleri sona eren belediyelerden devrolunan per-

sonel için, 19 uncu maddede belirtilen sürelerin hesabında, tüzel kişiliği sona eren belediyedeki
çalışma süresi de dikkate alınır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce başlamış olan görevde

yükselme sınavına ilişkin işlemler, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i yürürlükten kaldırılmış, EK-2 ve EK-3’ü ek-
teki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-7, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11, EK-12,
EK-13, EK-14, EK-15, EK-16 ve EK-17 eklenmiştir.

MADDE 49 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/10/2006 26326
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/4/2007 26490
2- 9/1/2012 28168
3- 14/11/2017 30240
4- 23/5/2019 30782
5- 2/4/2020 31087
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta teşkilatındaki daire başkanı, müdür, şube
müdürü, amir, komiser ve memurları,”

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme sınavına katılacakların tabi tutulacağı
yazılı ve sözlü sınavı,

f) Zabıta teşkilatı: Belediye bünyesinde zabıta görev ve hizmetlerini yürütmek üzere,
22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde oluşturulan birimi,”

“i) Sınav kurulu: Görevde yükselme sınavı ile zabıta memuru alımına ilişkin işlemleri
yürütmek üzere beş kişiden teşkil ettirilen kurulu,”

“j) Birim amiri: Zabıta teşkilatının en üst yöneticisini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Belediye zabıtası hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, tra-

fik, turizm, toptancı hali, deniz, işyeri ruhsat, tüketici hakları, ilan ve reklam gibi kısımlara ay-
rılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönet-
meliğe göre belirlenmiş; zabıta daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri,
zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan
oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Büyükşehir belediye zabıtası, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Beledi-
yesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile belirlenmiş alanlarda görevli
ve yetkilidir.”

“(3) Büyükşehir belediye zabıtası ve ilçe belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı
durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyükşehir zabıta daire başkanına aittir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere,

günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı
olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde 657 sayılı Kanunun 101 inci
maddesine göre belediye zabıta teşkilatı birim amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı
ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler
uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24
saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta
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memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri en fazla 48 saat olacak şekilde düzenlenir. Ancak,
personel sayısı az olan zabıta teşkilatlarında 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme
yapılabilir. Hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sa-
yılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada iki gün izin verile-
bilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını ko-

rumak amacıyla ilgili mevzuatta, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibarıyla belediyenin mevcut
diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan
görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak,
alınan karar, emir ve yasaklara uymayanlar hakkında gerekli müeyyideleri uygulamak.

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin
gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak,
tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hu-
susları yerine getirmek.

7) Belediyeye ait taşınır veya taşınmaz mallara verilen zararın tespiti halinde ilgili bi-
rimlere bildirmek, gerekli işlemleri başlatmak, bu konuda ilgili birimlerin talebi halinde müş-
terek çalışmak, ivedi hallerde gerekli tedbirleri almak.

8) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldı-
ğında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm
yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

9) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanuna göre, umumi çeşmelerin kı-
rılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna
başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kay-
nakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

10) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 31/7/2006 tarihli ve
26245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçe-
vesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine,
bozulmasına mani olmak, belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tes-
pit etmek ve zarar verenler hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak.

11) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

12) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya
harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde,
kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

13) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı
Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna
göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailele-
rinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla
müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
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14) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen
yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

15) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları
içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak.

16) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ve ilgili yönetmeliklerine
göre belediye zabıtasına verilen görevleri yapmak.

17) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alına-
cak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi
hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

18) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine
göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapıl-
masını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli,
ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar ile ilgili
gerekli işlemlerin yapılması hususunda görevli ölçü ve ayar memurlarına yardımcı olmak.

19) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleri ile ilgili olarak
14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö-
netmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili
mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak, denetim ve gereken diğer işlemleri yap-
mak.

20) Deniz, göl, nehir veya benzeri sular üzerinde motorlu veya motorsuz yüzer araçları;
yolcu taşıma, yeme/içme, eğlence, barınma ve benzeri amaçlarla çalışma izni veya işyeri açma
ruhsatı olmaksızın kullananlar hakkında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine göre faaliyetten men işlemlerini uygulamak ve bu araçların yetkili birimlerle
yediemin limanlarına bağlanmasını sağlamak.

21) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı ol-
mak.

22) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine ge-
tirmek.

23) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine,
çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan
vermemek.

24) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili
emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;
1) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre be-

lediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların
çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve
tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı
sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak
derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak,
ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin ilgili birim-
lerinin görevlileri ile birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak, boşal-
tılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar ve talimatları doğrultusunda yapı
veya iş yerleriyle ilgili kanuni yetkililerle birlikte diğer tedbirleri almak ve yasal işlem uygu-
lamak.
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2) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya mey-
dan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını
sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa
göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define
arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Çevre ve sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve gıda mevzuatı çer-

çevesinde belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi emredilen görevleri yerine getirmek,
bu konuda ilgili kurumlar ve belediyenin ilgili diğer birimleri ile müşterek çalışma yapmak.

2) Ev, apartman ve işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, umumi çöp
ve ayrıştırma kutularına zarar verilmesini ve bu kutulardaki atıkların çevreye dökülmesini ön-
lemek, aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapmak, atıklarını kurallara aykırı olarak ber-
taraf edenler hakkında işlem yapmak ve/veya yetkili mercilere bildirimde bulunmak.

3) 5393 sayılı Kanunun 15/m maddesi doğrultusunda, cadde, sokak, park, meydanlar,
kaldırımlar, deniz, göl, nehir ve benzeri yerlerde mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak
satış yapan seyyar satıcıları men etmek, satışa sunulan emtiaları emanete almak, emanete alınan
gıda maddelerinden bozulabileceklerin cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmaması halinde
gıda bankasına, gıda bankası bulunmayan yerlerde devlete ait sosyal hizmet ve yardım kuru-
luşlarına teslim etmek, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde teslim alınmayan gıda dışı malları
kanunla belirlenen yerlere tutanak karşılığı teslim etmek ve ilgilileri hakkında işlem yapmak.

4) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilme-
sini önlemek, ilgililer hakkında yasal işlem yapmak.

5) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre
ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şe-
kilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenle-
yerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

6) 22/2/1989 tarihli ve 13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hay-
van Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan
hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon
altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların yet-
kililer tarafından itlaf edilmesine yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde imhasını yaptırmak.

7) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğe göre her türlü hayvan ve
hayvansal ürünlerin naklinde kullanılan pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu ve nakil
beyannamesi gibi belgeleri kontrol etmek ve ilgili belgeler olmadan yapılan hayvan ve hay-
vansal ürünleri alıkoyarak mülki idare amirine bildirilmesini sağlamak.

8) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabı-
tanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

9) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda
üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde
nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını, fiyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni işlem-
leri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları

ve mücavir alan içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için gerekli bel-
geleri aramak, belgesi olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
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2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri
ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer
iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediyenin yetkili or-
ganlarınca, belediye zabıtası tarafından yapılması uygun görülenleri yürütmek.

5) Belediyelerce yapılan alt ve üst yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediye sınırları içerisinde kaldırımları, toplu taşıma araçlarına ait durakları, yangın

musluğu, doğalgaz kutusu, yeşil alan, engelli geçişi ve benzeri yerleri motorlu veya motorsuz
araçlar ile işgal edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda işlem yapmak,
bu araçların sahipleri tarafından kaldırılmaması ve sahibinin bulunamaması halinde yetkili bi-
rimlerle en yakın otoparka çekilmesini sağlamak, ruhsatında belirtilen amacı dışında kullanılan
motorlu araçları emniyet birimlerine bildirmek.

7) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile belediye zabıtasına ve-
rilen yetkileri kullanmak ve yolcu terminalleri ile diğer garajlardaki görevleri ile ilgili dene-
timleri yapmak.

d) Yardım ile ilgili görevleri;
1) Beldede, beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, yolda kalmış kişi-

lerin tespiti halinde yetkili kurumlara bildirmek.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerek-

tirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların, engellilerin, yaşlıların ve yardıma muhtaç

kişilerin tespiti halinde bu durumu sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Belediye zabıtasının; ilgili mevzuatın ve yetkili belediye organları-

nın yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içindeki yetkileri şunlardır:
a) Görevleri ile ilgili konularda işyerlerinde denetim yapmak, sahip veya işletenlerinden

ilgili belgeleri istemek ve haklarında tutanak düzenlemek.
b) Mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapmaya mani olanlar ile görev sırasında

mukavemet gösterenleri, görevi yaptırmamak için direnen, küfür, hakaret, tehdit edenler ile
sözlü veya fiili saldırıda bulunanları kolluğa bildirmek, kovuşturma yapmak üzere tutanak dü-
zenlemek.

c) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan
eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller
ile gazete, dergi ve kitapların umumi yol, kaldırım, pazar veya panayır kurulan yerler, mey-
danlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin
vermemek, bunların satışını engellemek ve ilgili makamlara bildirmek.

ç) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve pa-
nayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmak, uymayanlar
hakkında gerekli yasal işlemi yapmak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13/C maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Sınava çağrılan adaylara belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
sınav yeri ve tarihinin bulunduğu EK-3’te yer alan bir sınav giriş belgesi gönderilir. Ancak,
duyuruda belirtilmesi kaydıyla, sınav giriş belgesi belediyenin internet sitesinden erişim sağ-
lanarak verilebilir. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanlardan, be-

lediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu Yönetmeliğin 13/A
maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde
öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine
uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan zabıta daire

başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Zabıta şube müdürlüğüne atanabilmek için;
1) 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
2) En az iki yıl zabıta amiri kadrosunda veya altı yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış

olmak.
3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) ben-

dinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
b) Zabıta amirliğine atanabilmek için;
1) En az lise mezunu olmak.
2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl zabıta komiseri kadrosunda; 2 yıllık

yüksekokul mezunları için üç yıl zabıta komiseri kadrosunda; lise ve dengi okul mezunları için
dört yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak.

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı
Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
c) Zabıta komiserliğine atanabilmek için;
1) En az lise mezunu olmak.
2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç

yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak.
3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı

Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerini, 657

sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurum-
larında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler.

(3) Zabıta daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki diğer kadrolar için ikinci fıkrada
belirtilen hizmet sürelerinin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak,
yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en
az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınav şartı
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda

başarılı olmaları gerekir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Duyuru ve başvuru
MADDE 19 – (1) Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından; görevde yükselme

suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi, derecesi ve aranacak şartlar, her yılın
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15 Ocak tarihine kadar duyurulur. İlgililerin müracaatları 1 Şubat tarihine kadar alınır. Duyu-
ruda yazılı sınava ilişkin olarak Bakanlıkça EK-15’te belirlenen konu başlıklarına yer verilir.

(2) İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan
nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla
elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunarak sınava katılabilir.

(4) Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda buluna-
maz.

(5) Bir belediyenin kadroları için diğer belediyelerin veya başka kurumların personeli
başvuruda bulunamaz.

(6) Belediyelerin personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelene-
rek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca 15 Şubat tarihine kadar resmi internet sitelerinde
ilan edilir. Görevde yükselme sınavına katılma şartlarını taşımayanlara durumu gerekçesi ile
bildirilir. Söz konusu listeye ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili yerel
yönetimin personel işlerinden sorumlu birimine itiraz edilebilir. İtirazlar beş iş günü içinde
ilgili birimlerce sonuçlandırılır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme suretiyle atama-
larının yapılması amacıyla, ilgili belediyeler her yılın Şubat ayı sonuna kadar yazılı sınava tabi
tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını ilgili valiliklere bildirir. Valiliklere gelen
listeler birleştirilerek tek liste halinde en geç 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.

(8) Yazılı sınavlara katılacakların listesi Bakanlık tarafından sınavı yapacak kuruma
bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav
MADDE 20 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlık tarafından, Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumla-
rından birine, yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat
hükümlerine göre yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az altmış puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten
itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün resmi in-
ternet sitesinde ilan edilir.

(4) Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve itirazlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum ara-
sında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür, itiraza ilişkin hususlar sınav duyurusunda
belirtilir. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itiraz, yetkili kılınan kurum tarafından özel mev-
zuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav
MADDE 21 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan baş-

lamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav,
ilgili belediye tarafından yapılır.

(2) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip en geç dört ay içinde sözlü sınav
yapılır, sonuçlandırılır ve başarı listesi ilan edilir.
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(3) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(4) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu ölçütlerden (a) bendinde yer

alan ölçütün puan ağırlığı elli; diğer ölçütlerin her birinin puan ağırlığı ondur. Her üye, ilgili
personel için vermiş olduğu puanları, bu ölçütleri ve puan ağırlığını esas alarak gerekçelendirir
ve sözlü sınav tutanağına kaydeder.

(5) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü
sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav tutanağında gerekçesi belirtilmeyen veya ölçütler için be-
lirlenen puan ağırlığı ile bağdaşmayan puanlar ortalamaya dâhil edilmez.

(6) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
(7) Görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten

itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili belediyenin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü
içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(8) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci
kez itirazda bulunulamaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Belediyelerce yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görevde yükselme

işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya
yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, üyelerden biri personel işlerinden so-
rumlu birim temsilcisi, biri zabıta birim amiri olmak üzere, atamaya yetkili amirce belirlenecek
üyelerden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde kurum
dışından da kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavı ile alınacak personelden;
görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede ola-
mazlar.

(3) Görevde yükselme sınavına sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler
görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; sözlü sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilanı,
başarı listesinin düzenlenmesi, sözlü sınavlara ilişkin itirazların incelenip sonuçlandırılması
ve ilgili diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Başarı sıralaması
MADDE 23 – (1) Görevde yükselme sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar ata-

ma yapılmasında başarı puanı esas alınır.
(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle

belirlenir ve ilgili belediyelerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda
eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
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b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.
(3) İlgili belediyelerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme sınavında başarılı

olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en
fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 24 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en geç bir ay içinde atanır.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

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

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

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

(3) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar
atanmadan diğer mahalli idarelerden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya
açıktan atama yapılamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Atamaların izlenmesi
MADDE 25 – (1) Görevde yükselme sınavının sonucuna göre yapılan atamalar, ata-

manın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, bir liste halinde Bakanlığa gönderilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Zabıta personelinin fiziki nitelikleri, periyodu zabıta birimince tespit

edilecek ve yılda en az bir kez düzenlenecek spor programları ile desteklenir. Personele; kül-
tür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek
diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

(2) Zabıta personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi
için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve iki yılda bir verilecek özel spor kıyafetleri be-
lediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden ya-
rarlanılır. Zabıta teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve zabıta
spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Belediye Zabıtası Kıyafeti ile Kullanacağı Araç ve Gereçler”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Kıyafete ilişkin kurallar
MADDE 31 – (1) Resmi kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır:
a) Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir teçhizat

veya madalya, rozet ve benzeri şeyler takılamaz.
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b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu
belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir,
takılır ve taşınır. Zabıta teşkilatı bu Yönetmelikte belirlenenler dışında kıyafet ve rütbe işaretleri
kullanamaz.

c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı
olmalıdır.

ç) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar.
d) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede ol-

ması gözetilir.
e) Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme

zamanlarını belediye başkanları belirler.
f) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip

bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinme-
lerini ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler.

g) Belediye bandosu belediye zabıta personelinden teşekkül ettiği takdirde, bu Yönet-
melikte belirtilen tören kıyafeti üzerine işaret olarak “Bando Liri” takarlar.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve tamamlayıcı unsurlar; yazlık,

kışlık ve tören elbisesi olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci
maddesinde ve 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtilen süreler dikkate alınarak
ilgili belediyelerce karşılanır.

(2) 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi ve Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımları
Yönetmeliğinde sayılmayan tamamlayıcı unsurlar belediye bütçesinden karşılanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Belediye zabıta personelinin giyeceği mont oksfort su geçirmez ku-

maştan, gök mavisi ve koyu lacivert çift parçalı imal edilir, pantolon, ceket ve parka ise koyu
lacivert renkte yün, serj veya lastikotin kumaştan olup teferruatı aşağıda açıklandığı gibidir:

(2) Erkek personel için;
a) Mont (EK-6): İki parça renkten oluşur. Hakim rengi koyu lacivert olup montun yan

cepleri üzerinden bel lastiğine kadar olan kısım gök mavisi renktedir. Gece kullanımlarda em-
niyet açısından kollarda dirsek altına kadar açık mavi şeridin üzerinde gri fosforlu şeritler bu-
lunur. Montun sırt kısmında büyük harflerle ilgili belediyesinin ismi oval yazılır, bu yazının
alt ortasına gelecek şekilde de "ZABITA" yazısı yazılır. Kollar ve bel lastiklidir, mont’un kolları
ve içi miflonlu, astarı takılıp çıkarılabilecek şekilde gizli fermuarlıdır. Sol kolda şehir amble-
minin altında iki adet gizli kalem cebi bulunur. Mont’un yan cepleri gizli, 45 derece yatık, fer-
muarlı ve fermuarı gizleyen kumaş hakim renk olan laciverttir. Sol göğüs kısmında yine gizli
fermuarlı bir cep bulunur. Omuz apoletleri cırt cırt yapışkanlı olur, sol kolun yüzeyine belediye
şehir amblemi dikilir. Sağ göğüs üzerine rütbe işareti cırt cırt yapışkanlı olur, sol göğüs üzerine
ise Zabıta arması dikili olur.

b) Ceket (EK-6): Ceket tören kıyafeti olarak genellikle özel günlerde giyilmek üzere;
bel kısmı godeli tam kruvaze, çift sıra altı düğmelidir. Beden boyu, kollarının tabii sarkıtılmış
halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Yaka açık ve çift dikişlidir. Üst yaka parçası dört-dörtbuçuk
santimetre ve yaka genişliği yedibuçuk santimetredir. Ön tarafta klapa ile birleşen uçları dik
kenarlıdır. Devrik kısımları üst düğmeden itibaren onbeş-onsekiz santimetre uzunluğundadır.
Klapalara rozet iliği açılamaz. Cekette iki santimetre çapında hafif bombeli, beyaz renkte, ka-
rarmaz, madeni altı düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. Dış alt cepler gizlidir. Üstten konan
kapaklar düğmesiz olup, ceketin arkası ortadan dikişlidir. Ceketin kol ağızları kapaksız ve
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kolun ağzında küçük boyda üç beyaz düğme vardır. İçte iki cüzdan cebi ve bir küçük cep bu-
lunur. Astar kumaşa uygun renkte; kol astarı düz veya çizgili açık renklidir.

c) Pantolon (EK-6): Pantolon düz paçalı, tek pileli ve belden başlayarak diz kapağına
kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği yir-
miiki-yirmidört santimetredir. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Paçaların
arka iç kısmına iki santimetre genişliğinde on-oniki santimetre uzunluğunda kendi kumaşından
takviye parçaları dikilir. Pantolonda iki yan ve iki arka cebi bulunur. Arka cep kapaklı ve düğ-
melidir. Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için
iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılır.

ç) Kep (EK-7): Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından
ibarettir. Güneşlik içi sert mukavva ya da plastik ile kaplı oval şekildedir, kuşak kepin sağ ve
sol ortasından kepe metal zabıta armalı düğme ile tutturulmuş lacivert vinildir. Rütbeli perso-
nelde bu lacivert vinil yerine gümüş sim işli kuşak takılır. Tepelik kokardın takılması ve kepin
dik durmasını sağlayacak şekilde imal edilir. İsteyen belediyeler trafik düzeninden sorumlu
personeline beyaz kep verebilirler.

d) Şapka (EK-7): Tören kıyafeti olarak kullanılmak üzere elbise kumaşından yapılır.
Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir. Şapkanın iç kısmı astarlı olup kuşak altı iç
kenar meşini ile çevrilidir. Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur. İsteyen belediyeler, iklim
zaruretlerini göz önünde tutarak, zabıta personeline yazlık şapka verebilirler. Yazlık şapkanın
güneşlik ve tepelik kısmı kumaş veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık şap-
kanın aynıdır.

1) Güneşlik: Beyzi biçimindedir. Üst ve alt kısımları plastik madde ile kaplı sert mu-
kavvadandır. Tamamı plastik veya fiberden de olabilir. Rengi kışlık kıyafette siyah, yazlık kı-
yafette beyazdır. Kokardın hizasında güneşliğin genişliği beş santimetredir.

2) Kuşak (Şapka Kemeri): Dörtbuçuk santimetre genişliğindedir. Dikliği sağlamak için
içten mukavvalıdır. Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir şerit olan grogen kurdele geçirilir.
Kurdelenin ek yeri kokardın altında kalır.

3) Tepelik: Tek parçalı, düze ve gergindir. Gerginliği temin için içerisine çelik tel veya
ıslaklığa dayanıklı bir kasnak konur. Tepeliğin üst kısmı önden geriye doğru beyzi olup orta-
lama olarak uzun çapı yirmidokuz, kısa çapı yirmiyedi santimetredir. Baş çevresiyle mütenasip
olarak tepeliğin bu çapları daralır veya genişler.

e) Gömlek (EK-6): Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türlüdür. Kışlık gömlek ceket içine
giyilir. Poplin, keten veya buruşmaz kumaştan açık mavi renklidir. Yakası spor yaka biçiminde
ve iki uç açıklığı sekiz-on santimetredir. Giyildiği zaman arkada ceket yakasından bir santi-
metreden fazla taşmaz. Genişliği ensede üç-dört santimetre, uçlara doğru beş-yedi santimetredir.
Kol kapakları spor ve tek düğmelidir. Kol boyu ceketin kol boyunu aşmaz. Gömleğin arkası
robalıdır. Yazlık gömlek ceketsiz giyilir. Poplin, keten, presko veya viskondan gri veya açık
mavi renklidir. Yakası açık ve spor biçiminde, kol kapakları düğmeli ve robalıdır. Önde göğüste
düğmeli iki cebi vardır. Cepler ondört-onyedi santimetre ebadındadır. Altı santimetre genişli-
ğinde bir kapak ortası plikaşeli cebe düğme ile iliklidir. Kol, cep ve bedende kullanılacak düğ-
meler bir-iki santimetre çapında mika ve kemik olup gömlek rengindedir. İsteyen belediyeler,
iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, yazlık gömleklerin kısa kollu olmasına karar verebilirler.

f) Kravat: Koyu lacivert yün, keten veya terlenden olup desensizdir. Bağlandığı zaman
üst parçanın ucu pantolon kemerinin altına gelecek uzunluktadır.

g) Ayakkabı: Siyah renkli deriden, üstten bağlı ve maskaratlıdır. Kışın lastik veya kau-
çuk altlı iskarpin olabilir. Bot verilmesi gereken hallerde siyah renkli bot verilir. İstisnai hallerde
çizme verilmesi zaruri görülürse siyah çizme verilir. İskarpin topukları iki santimetre yüksek-
liğinde ve geniş ökçelidir. Topuklara ökçe lastiği konulabilir. Törenlerde üzerine beyaz plastik
tozluk takılır.
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ğ) Çorap: İyi kaliteden iplik, yün veya naylondan siyah veya lacivert renklidir.
h) Eldiven: İçerisi müflonlu veya tüylü siyah süet veya deriden olup; beş parmaklıdır.

Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli ve merserizedir.
ı) Kemer: İki-üç santimetre genişliğinde, elbise renginde veya koyu renkli deri veya

vinileksten ve üzeri armalı madeni tokalıdır.
i) Yün boyun atkısı (Kaşkol): Lacivert renkli ve yündendir.
j) Palto/Parka (EK-6): Koyu lacivert kalın yünlü kumaştan kruvaze biçiminde iki sıra

üçer adet büyük boy düğmelidir. Beden bolcadır. Palto boyu diz kapağından beş santimetre
yukarı gelecek uzunluktadır. Yakası tek parçalı olup, gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka
genişliği arkada sekiz, önde oniki santimetredir. Yaka uçları yuvarlaktır. İcabında kapatabilmek
için sol yakanın altında kumaştan bir dil ve sarkmaması için düğme konur. Sağ yaka ucunda
bir düğme daha bulunur. Cepler kesik cep tipinde olup üst kenarı orta düğme hizasında başlar;
yarı çapraz şeklinde ve onsekiz santimetre kadardır. Cep kapak parçasının genişliği beş santi-
metredir. Palto arkada enseden itibaren kemerin alt hizasına kadar normal dikişlidir. Arka kuşak
bel hizasında arka yan dikişlerden başlamak üzere tek parçalıdır. Palto kolu ceket kolunu dışa-
rıya taşırmayacak uzunlukta düz, kapaksız ve düğmesizdir. Personele palto yerine iklim duru-
muna göre parka da verilebilir.

k) Pardösü (EK-6): Lacivert renkte yünlü veya lastikotin kumaştan yapılır. Genel biçimi
kruvaze, iki yandan cepli, dört düğmelidir ve boyu diz kapağı hizasındadır. Ön göğüs hizasında
galsamaları vardır. Yakası, düz erkek yakasıdır. Ön klapa bele kadar açıktır. Klapa genişliği
onbir santimetre, yaka kenarı üç sıra dikişlidir. Göğüs parçaları, omuzdan göğüse doğru yirmi
santimetre uzunluğundadır. Omuz ve kol dikişlerinden bedene tespit ettirilmiştir. Galsamanın
birleştiği omuz noktası ile yaka arasında dört santimetre açıklık vardır. Serbest olan köşede bir
düğme bulunur. Cepler yan kesik cep tipindedir. Cep ağızları dörtbuçuk-beş santimetre geniş-
liğinde kumaş parçalıdır. Kollar iki parçalıdır ve kapaklıdır. Alt dikişten dönen sekiz santimetre
genişliğinde kapaklar üst dikişi üç santimetre geçecek kadardır ve düğmelidir. Robalar, arka
robada, yaka omuzlar ve kol dikişlerinden sabit vaziyettedir. Sırt kısmı serbesttir. Robada ve
ön parçalarda arkadaki gibi üç sıra dikiş vardır. Bel kemeri, iki taraftan üçer sıra dikişlidir.
Belin iki tarafında kemer köprüleri ve pardesünün arka ortasında dikişi vardır.

l) Yağmurluk: Koyu lacivert renkte, su geçirmez kumaştandır. Biçimi pardesünün aynı
olup, yakasına portatif olarak raptedilen bir kukuletası vardır.

(3) Kadın personel için;
a) Mont: Erkek montu ile aynı model ve cinste ancak fermuar yönü ters istikametten

açılıp kapanmalıdır.
b) Tayyör (EK-6): Tayyör, tören kıyafeti olarak genellikle özel günlerde giyilmek üzere;

ceket, etek ve pantolondan ibarettir. Erkek personel kumaşındandır. Tayyörün boyu, kolların
tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Tam kruvaze modelde olup çift sıra
iki düğme ile iliklenir. Üst yaka dört santimetre, yaka genişliği sekiz santimetredir. Yaka koltuk
hizasına kadar açıktır. Tayyörün iki yanında beş santimetre genişliğinde kapakları olan iki gizli
cebi vardır. Kapaklar cebi örtecek vaziyettedir. Kollar düz tayyör koludur; kol ağızları kapak-
sızdır. Kol üst dikişinin ucunda beş santimetre uzunluğunda yırtmaçları vardır. Tayyör arka or-
tasından bir dikişlidir. İki pens ile vücuda oturtulmuştur. Etek arkasında çift pilesi olan, arkadan
fermuarlı, grogren ve ekstrofordan kemerli ve düzdür. Uzunluğu diz kapağı hizasındadır.

c) Kep: Elbise kumaşındandır. Erkek personel ile aynı şekildedir.
ç) Gömlek: Kışlık ve yazlık olarak genel biçimi, kumaşı ve rengi erkek gömleğinin ay-

nıdır.
d) Çorap: Ten rengi, normal ipek veya naylon çoraptır.
e) Ayakkabı: Siyah vidaladan, maskaratsız ve bağsız, yarım topukludur.
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f) Kravat: Erkek personelin aynıdır.
g) Eldiven: Siyah veya lacivert renkte, süet veya deriden desensiz, düz spor eldivendir.

Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli merserizedir.
ğ) Palto/Parka: Erkek paltosuna benzer, yaka, cep, kollar ve arka kuşak aynıdır. Ancak

önde iki sırada dört düğme vardır ve ilikleniş erkek paltolarının aksi istikametinde olur, bayan
personele de iklim durumuna göre parka da verilebilir.

h) Pardösü: Genel biçim, yaka, göğüs parçaları, cepler, robalar, arka, bel kemeri bakı-
mından erkek pardösünün aynı olup, sadece ilikleniş sağdan soladır.

ı) Başörtüsü (EK-7): Başını örten bayan personel için başı örtecek ancak yüzü örtme-
yecek şekilde desensiz lacivert veya beyaz kumaştandır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurlarının takacakları işaret ve apo-

letler aşağıda gösterilmiştir:
a) Kokart (EK-8): Kokart arkasındaki maşalar vasıtasıyla, şapka tepeliğinin ön üst kıs-

mına takılır. Yan kenarları zeytin dalı kümesi ile çevrili olup, beşbuçuk santimetre çapındadır.
Zeytin dallarının üstte birleşeceği yerde bir tam ondadört santimetre çapında bir ayyıldız bu-
lunur. Zeytin dalı çerçevesi içinde tabana ikibuçuk santimetre çapında ve güneşi tasvir eden
bir yarım daire yerleştirilmiştir. Bu yarım dairenin yuvarlak üst kenarı, ışığı temsil eden on
adet madeni hatla zeytin dalı çemberi ile birleştirilmiştir. Kokart dökme veya pres kararmaz
beyaz madendendir. İç zemin, gri veya mavi renktedir. Kokart tümü ile polyester kaplı olabilir.
Kadın personele ait kepte ise kokart kepin sol ön kısmında bulunur.

b) Arma (EK-8): Arma, kokardın üst kısmındaki ayyıldızın çıkarılmış bir örneğidir. Ce-
ket, yazlık gömlek veya paltonun sol göğüs hizasına takılır.

c) Rütbeler: Zabıta amir ve memurları sınıf ve rütbelerine göre takacakları özel işaret-
lerle birbirinden ayrılırlar. Bu işaretler elbise takımının cüzüdürler. Temel işaret, elbise kumaşı
renginde kenarları overlok çekilmiş kumaş zemin üzerine, gümüş sim işlemeli altı santimetre
uzunluğunda yarım ay şeklinde tek kanattır. İki taraflı (simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağından
ibaret olup ceket, yazlık gömlek ve paltoda sağ göğüs üzerine takılır.

1) Zabıta Memuru (EK-10): Gümüş sim işlemeli yapılmış açık ucu üst tarafa gelecek
şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat,

2) Zabıta Komiseri (EK-10): Üst orta kısmında tek yıldız bulunan açık ucu üst tarafa
gelecek şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat,

3) Zabıta Amiri (EK-10): Üstünde iki yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek şekilde
yarım hilal şeklinde tek kanat,

4) Zabıta Şube Müdürü (EK-10): Üstünde üç yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek
şekilde yarım hilal şeklinde çift kanat bulunan, çerçeve kenarları gümüş sim işlemeli,

5) Zabıta Müdürü (EK-10): Üstünde üç yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek ve
yarım hilal şeklinde çift kanat bulunan, çerçeve kenarları altın sim işlemeli,

6) Zabıta Daire Başkanı (EK-10): Üstünde dört yıldız bulunan açık ucu üst tarafa ge-
lecek ve yarım hilal şeklinde çift kanat bulunan, çerçeve kenarları altın sim işlemeli,

rütbe kullanır.
ç) Belediye tanıtım işareti (EK-9): Montun, yazlık gömleğin ve parkanın sol kolunun

omuz ile dirsek arasında dış yüzeyde olacak şekilde kenarları iki milimetre sim işlemeli olmak
üzere dokuz santimetre uzunluğunda ve geniş kısmı yedi santimetre ebadında elbise kumaşın-
dan, kendi belediye amblemleri ortaya gelecek şekilde ve bu işaretin etrafına oval olarak ilgili
belediyenin ismini yazdırmak şartı ile sol kolun dirsek ile omuz ortasında olacak şekilde tanıtım
işareti taşırlar. Tanıtım işaretleri elbise kumaşından, sadece gümüş sırma işlemeli imal edilir.
Farklı renkler kullanılamaz.
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d) Kep sırması: Zabıta müdürlerinin şapkalarındaki güneşliğin üst köşelerine denk ge-
lecek şekilde kepin sağ bağlantısından sol bağlantısına kadar uzanan altın sim işlemeli bir
zeytin dalı, zabıta daire başkanlarının şapkalarındaki güneşliğin üstünde ise altın sim işlemeli
iki zeytin dalı bulunur.

e) Apolet (EK-10): Ceket, palto, pardösü ve yazlık gömleğin omuzlarında bulunur. Apo-
let, giyilen eşyanın kumaşından yapılır. Bir kat tela konmuş iki kat kumaştan ve takriben onyedi
santimetre uzunluğunda olup, omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Üst yaka dikişine kadar
devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz
başlarında altı santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasına dört santimetredir. Ucu
yuvarlaktır. Tek kanat rütbe işareti takan zabıta memuru bu apoleti kullanır, müdüre kadar olan
rütbedeki personelin apolet kenarları 3 milimetre kalınlığında gümüş sim işlemeli, zabıta şube
müdürü ve zabıta müdürleri çift sıra sırmalı apolet, zabıta daire başkanının taktığı apoletlerin
kenarında ise üç sıra gümüş sim işleme bulunur. Apoletlerin omuz uç kısmındaki geniş olan
yerde metal üzerine yazılmış personelin sicil numarası bulunur.

(2) Zabıta daire başkanı, müdürü veya zabıta amirleri ayrıca işaret olarak kışlık ceket
ile yazlık gömleklerde, üst yaka bitiminde sağ ve sol taraflarda birer tane olmak üzere, içinde
tek yıldız bulunan ve kenar uzunlukları iki veya üç santim boyunda düz çizgi ile çerçevelenmiş
üçgen şeklinde madeni bröve takarlar.

(3) Ayrıca her zabıta personelinin apoletleri üzerinde metal sicil numarası bulunur.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Belediye zabıta personeli, belediyenin kurduğu, işletme hakkını

devrettiği veya belediyeye bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından 8/1/2002 ta-
rihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan
Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı kararlarına istinaden görevli olduğu il sınırları içinde ücretsiz
olarak istifade ederler.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 3; 12

saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 2, 12
saatten az çalışan zabıta personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun
212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

(2) Görev ve çalışma şartlarının gerektirdiği koşullara bağlı olarak mutat yemek saat-
lerinde kurumlarınca sağlanan yemek hizmetinden istifade edemeyen personele ve bunlarla
birlikte çalışmaya iştirak eden diğer personele birinci fıkrada belirtilen öğün sayısınca kumanya
yardımı belediyece verilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başarı ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 39 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren zabıta personeline,

başarı ve yararlılığının derecesine göre ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, başarı ve üs-
tün başarı belgesi ile ödül verilebilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“(2) Birinci fıkraya göre verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hü-
kümleri uygulanır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 42 – (1) Belediye zabıta görevlilerine rızası dışında zabıta hizmetleri hari-
cinde bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının
emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Bir belediyede görevli zabıta amir ve memuru, atamaya yetkili ami-

rin muvafakati ve memurun kabul etmesi ile ilgili mevzuata uyulması şartıyla başka bir bele-
diyede geçici olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Büyükşehir zabıta araçlarının ön camın üst kısmında görüşü engellemeyecek şe-
kilde belediyenin logosu, adı ve zabıta logosu bir arada bulunur. Ön kaputunda zabıta kokartı,
kokartın etrafında ise kaputun sol ve sağ üst köşelerinden kaputun alt ortasına doğru gelen dör-
der adet beyaz çizgi bulunur. Çizgilerin boyu ve genişliği araçların fiziki şartlarına göre dü-
zenlenir. Aracın arka camında zabıta kokartı ve altında büyük harflerle Büyükşehir Zabıta yazısı
bulunur. Aracın arka kısmının orta bölümünde belediyenin adı büyük harflerle yazılır. Aracın
arka sağ üst köşesinden ortaya doğru gelecek dört adet çizgi bulunur. Sol alt kısma ise iletişim
bilgileri yazılır. Kokart ve yazıların boyutları aracın fiziki şartlarına göre düzenlenir. Aracın
iki yanında ise arka kapılar üzerine belediyenin logosu ve adı, ön kapıların üzerine ise zabıta
kokartı ile “Büyükşehir Zabıta” yazısı bir arada yazılır. Aracın iki yan kapısı üzerine yazı ve
logoların altına gelecek şekilde beyaz bir şerit bulunur. Aracın arka üst köşesinden altta en çok
arka kapıya kadar dört adet beyaz çizgi bulunur. (EK-14)

(3) Büyükşehir belediye zabıtası dışındaki belediye zabıta teşkilatlarında ise aracın sağ
çamurluğundan başlayarak aracın arkasını da dolaşacak şekilde sol çamurluğun bitiminde son
bulan 20 santimetre genişliğinde beyaz renkli bir kemer ve bu kemerin sağ ve sol ortasına ge-
lecek şekilde birer "ZABITA" yazısı ve kapı ortalarına gelecek şekilde zabıta kokardı bulunur.
Bu yazıların altında küçük harflerle yazılmış elektronik posta ya da telefon-faks bilgilerini içe-
ren ilgili belediyenin ismi yer alır. (EK-14)”

“(4) Zabıta araçlarının tepe lambaları mavi ve turuncu çift renklidir.
(5) Belediye zabıta teşkilatları görevlerinin gereğine göre motosiklet, bisiklet, cincır

ve benzeri ekipler oluşturabilirler.”
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Korunma amaçlı teçhizat
MADDE 45 – (1) Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş

ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma
amaçlı her türlü teçhizat verilebilir.

(2) Belediye zabıta personelinin, savunma amaçlı verilen teçhizatların kullanımı ile
ilgili olarak uzman kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim alması sağlanır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Zabıta kadro unvanı ile çalışan her personele belediyelerce seri numaralı olarak
bastırılacak olan üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir. (Ek-13)”

“(6) Emekli olan belediye zabıta personeline, çalışanların kimlik kartı ile aynı olan an-
cak unvanı hanesinin ön kısmına "EMEKLİ" ibaresi eklenen kimlik belgesi verilir. (EK-13)”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Zabıta haftası kutlamaları
MADDE 49 – (1) Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arası, belediye zabıta haftası olarak kutla-

nır.”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Ku-

ruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Yönetmelik,”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığını” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığından” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından” olarak, 13 üncü mad-
desinin üçüncü fıkrası ve 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak, 15 inci madde-
sinin ikinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığına” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığına” olarak, 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” olarak,
55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için-
de bütün zabıta teşkilatları, motorlu araçların görünümünü ve personel kıyafetlerini bu maddeyi
ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliklere göre düzenlerler.”

“Tüzel kişiliği sona eren belediyelerdeki çalışma süresi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tüzel kişilikleri sona eren belediyelerden devrolunan per-

sonel için 17 nci maddede belirtilen sürelerin hesabında, tüzel kişiliği sona eren belediyedeki
çalışma süresi de dikkate alınır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce başlamış olan görevde

yükselme sınavına ilişkin işlemler, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i yürürlükten kaldırılmış, EK-2’si ekteki şekilde
değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-6, EK-7, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11, EK-12,
EK-13, EK-14 ve EK-15 eklenmiştir.

MADDE 40 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 41 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/4/2007 26490
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/12/2011 28149
2- 14/11/2017 30240
3- 23/5/2019 30782
4- 2/4/2020 31087
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mer-

kez teşkilatı, taşra teşkilatı ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ile yurtdışı teşkilatında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları

hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE
MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini

için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması
ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin ko-
runması amacıyla Sistem İşletmecisi tarafından işletilecek olan kapasite mekanizmasına ilişkin
kuralların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hangi santrallerin kapasite mekanizması içinde yer

alabileceğine, yerli kaynaklara verilecek önceliklere, kapasite ödemelerine esas yıllık bütçenin
belirlenmesine, bütçenin nasıl kullanılacağına, hangi aralıklarla ilgili üretim lisansı sahibi tüzel
kişilere kapasite ödemesi yapılacağına, kapasite ödemelerine esas maliyet bileşenlerinin he-
saplanmasına, kapasite mekanizmasında yer alan santrallere yapılacak kapasite ödemelerinin
hesaplanmasına ve ödeme yapılmasına engel teşkil eden hususlara dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Değişken maliyet bileşeni: Kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesisleri için

kaynak tipine özgü olarak belirlenecek birim enerji üretim maliyetini,
c) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
ç) Fatura dönemi: Uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat uyarınca belirlenmiş

olan fatura dönemini,
d) Gün öncesi piyasası: Bir gün sonrası teslim edilecek uzlaştırma dönemi bazında elek-

trik enerjisi alış-satış işlemleri için kurulan ve Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize
toptan elektrik piyasasını,

e) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
f) Kapasite mekanizması: Elektrik sistemi arz güvenliği ve sistem güvenilirliğinin te-

mini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin oluşturulması veya korunması amacıyla Sistem
İşletmecisi tarafından yıllık olarak işletilen destek mekanizmasını,

g) Kapasite ödemesi: Yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde, iletim sistemi arz güven-
liğini teminen üretim tesislerine yapılan ödemeleri,

ğ) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
h) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış

satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından
organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel teslimat
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gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş
elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin
işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve Türkiye Elek-
trik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan
hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

i) Piyasa takas fiyatı (PTF): Gün öncesi piyasasında belirlenen saatlik elektrik enerjisi
alış-satış fiyatını,

j) Sabit maliyet bileşeni: Kapasite mekanizması kapsamında ödeme yapılacak üretim
tesislerinin sistemde kalabilmeleri için ihtiyaç duyduğu, üretim tesisi kaynak türüne özgü olarak
belirlenen maliyeti,

k) Sistem İşletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
l) Toplam maliyet bileşeni: Kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesisleri için

sabit ve değişken maliyet bileşenlerinin toplamından oluşan tutarı,
m) YEKDEM: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elek-

trik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca işletilen destekleme meka-
nizmasını,

n) Yerli kaynak: Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke içinde üretilen fosil yakıt kay-
naklarını,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer ibare ve kısaltmalar, ilgili

mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM

Kapasite Mekanizmasına İlişkin Genel Esaslar ve Katılım Şartları
Kapasite mekanizmasına ilişkin genel esaslar
MADDE 5 – (1) Sistem İşletmecisi, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için

gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması
ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde üretim lisansı sahibi tüzel ki-
şilere kapasite ödemesi yapar.

(2) Kapasite mekanizmasına dahil olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yapılan kapasite
ödemeleri, kapasite mekanizmasındaki santrallerin sabit ve değişken maliyet bileşenleri, piyasa
takas fiyatı ile kaynak bazında toplam kurulu güç parametreleri kullanılarak belirlenir.

(3) Kapasite mekanizması kapsamında bir takvim yılı için belirlenen bütçe ilgili yılın
iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate alınır. Onaylı bütçe ve onaylı bütçenin kullanılmayan
kısmı iletim tarifelerine ilişkin mevzuat kapsamında gelir düzeltmelerinde dikkate alınır.

(4) Lisans sahibi tüzel kişilere ait kapasite mekanizması kapsamındaki ilgili santrallerin;
28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve
Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında devre dışı
kaldığı süreler ile santrallerin planlı bakımda veya arızalı olduğu süreler zarfında kurulu güçleri,
planlı bakımda veya arızalı olan üniteler için 0 (sıfır) kabul edilir.

Kapasite mekanizmasına katılım şartları
MADDE 6 – (1) Bir sonraki takvim yılında kapasite mekanizmasından ilk defa yarar-

lanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; işletmede olan her bir santral için başvuru
formu ile bir sonraki takvim yılı içerisinde kabulü yapılacak her bir santral için ise aday başvuru
formu ile en geç Ekim ayının on beşinci gününe kadar Sistem İşletmecisine başvurur. Başvu-

18 Aralık 2021 – Sayı : 31693 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123



ruda ilgili santralin kapasite mekanizmasından yararlanmak üzere gerekli şartları haiz olduğunu
tevsik eden belgeler, içeriği Sistem İşletmecisi tarafından belirlenen başvuru formu/aday baş-
vuru formu ile birlikte Sistem İşletmecisine sunulur. Sistem İşletmecisi, ilk defa yapılan baş-
vurularla birlikte önceki yıllarda kapasite mekanizmasına dahil olan santrallerin bu Yönetmelik
çerçevesinde gerekli şartları haiz olup olmadığını tekrar değerlendirmek suretiyle bir sonraki
takvim yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak santralleri en geç Ekim ayının son günü
internet sitesinden duyurur ve Kuruma bildirir.

(2) Aşağıdaki kriterlerden en az birini taşıyan santraller kapasite mekanizmasında yer
almaz:

a) EÜAŞ’a ait mobil treyler santraller hariç kamu payının yüzde elliyi aştığı santraller.
b) Yap İşlet Devret sözleşmesi bulunan ve anlaşma süresi dolmuş olsa da bu anlaşmalar

kapsamında faaliyette bulunan/bulunmuş olan santraller.
c) Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılan özelleştirme ihalesini

kazanmak suretiyle kurulan santraller.
ç) Nükleer güç santralleri.
d) Teşvik sürelerini tamamlamış olsalar dahi, herhangi bir zamanda YEKDEM’den ya-

rarlanan veya yararlanma hakkı bulunan santraller.
e) 20/1/2018 tarihinden sonra özelleştirme ihalesi yapılan santraller.
f) Elektrik kurulu gücü yerli kaynaklara dayalı santraller için 50 MWe’ın altında, diğer

santraller için 100 MWe’ın altında olan santraller.
g) Kabul kapsamında, verimlilik performans testine ilişkin tevsik edici belgede veya

Bakanlığa başvurularak tekrarlanan verimlilik performans testi sonuçlarında verimlilik oranı
%50’nin altında olduğu belirlenen, yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller (doğalgaz sant-
rallerinin verimlilik şartı hesaplamasında doğalgazın 9.155 kCal/Sm3 üst ısıl değeri baz alı-
nır).

ğ) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı santraller.
(3) Bakanlık, ikinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki verimlilik testinin tekrarını uygun

gördüğü takdirde talep edebilir.
(4) İthal ve yerli kömürü veya ithal ve yerli doğal gazı birlikte kullanarak üretim yapan

santraller, oransal olarak yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanarak yaptıkları üretimlerine
tekabül eden kurulu güçleri bakımından ikinci fıkranın (f) ve (g) bentlerindeki kriterleri taşısalar
dahi kapasite ödemesi almak üzere kapasite mekanizmasına katılabilirler. Bu fıkra hükmü, yerli
kömür veya yerli doğalgaz kullanan ve kurulu gücü 50 MWe ile 100 MWe arasında olan ithal
kömür veya ithal doğalgaz kullanan santraller için de uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kapasite Ödemeleri

Kapasite ödemelerine esas bütçe

MADDE 7 – (1) Bir sonraki takvim yılında yapılacak kapasite ödemelerine esas yıllık
bütçeye ve bütçenin yıl içerisindeki fatura dönemlerine dağılımına dair öneri, Sistem İşletmecisi
tarafından Aralık ayı sonuna kadar Kuruma sunulur ve Kurul tarafından aynen veya değiştiri-
lerek bir sonraki yılın Ocak ayı içinde onaylanır.

(2) Kapasite ödemelerine esas yıllık ve fatura dönemi bazındaki bütçenin belirlenme-
sinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
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a) Sistemde ihtiyaç duyulan ilave kapasitenin ya da korunması gereken kapasitenin bü-
yüklüğü.

b) Tahmini santral yatırım maliyetleri ve bu yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansman
maliyetlerinin seviyesi.

c) Belirlenecek bütçenin iletim tarifeleri üzerindeki etkisi.
ç) Gün öncesi piyasasında oluşan piyasa takas fiyatlarının seyri.
d) Fatura dönemi bazında oluşacak destekleme tutarı ihtiyacı.
e) Elektrik üretim sektörünün mali sürdürülebilirliği.
(3) Bir takvim yılında yapılan kapasite ödemelerinin toplamı ilgili takvim yılı için be-

lirlenen bütçeyi aşamaz. Bir takvim yılı için yapılan kapasite ödemelerinin ilgili takvim yılı
için belirlenen bütçenin altında kalması durumunda kalan bütçe sonraki yıla aktarılmaz.

(4) Bir takvim yılı için belirlenecek bütçe fatura dönemlerine pay edilir. Bir fatura dö-
nemindeki kapasite ödemeleri için belirlenen bütçenin ilgili fatura döneminde dağıtılması esas-
tır. 8 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde bir fatura dönemi için
yapılan kapasite ödemelerinin ilgili fatura dönemi için belirlenen bütçenin altında kalması du-
rumunda kalan bütçe sonraki aya aktarılır.

Kaynak türü ve bütçe bazında kapasite ödeme oranlarının ve santrallere yapılacak
kapasite ödemelerinin hesaplanması

MADDE 8 – (1) Kapasite ödemelerine esas bir fatura dönemindeki bütçenin yüzde el-
lisi ikinci fıkra kapsamında hesaplanarak ödenir.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde belirlenen bütçe, her bir kaynak türü için belirlenen kapasite
ödeme oranında kaynak türü bazında dağıtılır. i kaynak türü için f fatura dönemindeki kapasite
ödeme oranı (KAOi,f) aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;
KAOi,f : i kaynak türü için f fatura dönemindeki kapasite ödeme oranını (%),
SMBi,f : i kaynak türü için f fatura dönemindeki sabit maliyet bileşenini (TL/MWh),
KGi,f : i kaynak türündeki f fatura dönemindeki santrallerin kapasite mekanizması kap-

samındaki toplam kurulu gücünü (MW),
KKOi : i kaynak türü için belirlenmiş olan kapasite kullanım oranını,
m: Kapasite mekanizması kapsamındaki kaynak türü sayısını,
i: f fatura döneminde kapasite mekanizmasında yer alan kaynak türünü,
f: Kapasite mekanizması uygulamasının yapıldığı takvim yılındaki her bir fatura döne-

mini,
ifade eder.
(3) İkinci fıkra çerçevesinde hesaplanan ödeme oranlarına göre kapasite mekanizması

kapsamında i kaynak türündeki p santraline f fatura döneminde yapılacak ödeme aşağıdaki for-
mül uyarınca hesaplanır:
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Bu formülde geçen;

KÖi,p,f : i kaynak türündeki p santraline f fatura döneminde yapılacak kapasite ödeme-

sini (TL),

KAOi,f : i kaynak türü için f fatura dönemindeki kapasite ödeme oranını (%),

BUTCEf : f fatura dönemindeki kapasite mekanizmasına esas toplam bütçenin yüzde

ellilik kısmını (TL),

KGi,p,f : i kaynak türündeki p santralinin f fatura dönemindeki kurulu gücünü (MW),

KGi,f : i kaynak türündeki santrallerin f fatura dönemindeki toplam kurulu gücünü

(MW),

ifade eder.

(4) Kapasite ödemelerine esas bir fatura dönemindeki bütçenin yüzde ellisi, yerli kay-

naklara öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;

i: f fatura döneminde kapasite mekanizmasında yer alan santrali,

f: Kapasite mekanizması uygulamasının yapıldığı takvim yılındaki her bir fatura döne-

mini,

j: Her bir kaynak türünü,

k: f fatura döneminde, piyasa takas fiyatının i santralinin kullandığı kaynak türü için

belirlenen değişken maliyet bileşeninden küçük ya da bu bileşene eşit olduğu uzlaştırma dö-

nemlerinin sayısını,

m: f fatura döneminde, piyasa takas fiyatının i santralinin kullandığı kaynak türü için

belirlenen değişken maliyet bileşeninden küçük ya da bu bileşene eşit olduğu her bir uzlaştırma

dönemini,

l: f fatura döneminde, piyasa takas fiyatının i santralinin kullandığı kaynak türü için

belirlenen değişken maliyet bileşeninden büyük, toplam maliyet bileşeninden küçük olduğu

uzlaştırma dönemlerinin sayısını,

n: f fatura döneminde, piyasa takas fiyatının i santralinin kullandığı kaynak türü için

belirlenen değişken maliyet bileşeninden büyük, toplam maliyet bileşeninden küçük olduğu

her bir uzlaştırma dönemini,

t: Her bir teklif bölgesini,

KÖi,f : Kapasite mekanizmasına dahil olan i santraline f fatura dönemi için ödenecek

toplam bedeli (TL),

KKOi : i santralinin kaynak türü için belirlenmiş olan ve sabit maliyet bileşeni hesap-

lamasında kullanılan kapasite kullanım oranını,

KGi : i santralinin kurulu gücünü (MW),

SMBf,j : f fatura dönemi için geçerli olmak üzere j kaynak türü için belirlenen sabit

maliyet bileşenini (TL/MWh),
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TMBf,j : f fatura dönemi için geçerli olmak üzere j kaynak türü için belirlenen toplam

maliyet bileşenini (TL/MWh),

PTFt,f,n : t teklif bölgesi için f fatura döneminin n uzlaştırma dönemine ilişkin Gün Ön-

cesi Piyasasında hesaplanan Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),

ifade eder.

(5) Dördüncü fıkra çerçevesinde her bir fatura dönemi için belirlenmiş bütçenin; ilgili

dönemde kapasite mekanizmasından yararlanan tüm santraller için aynı fıkra çerçevesinde he-

saplanan kapasite ödemelerinin toplamından küçük olması halinde, öncelikle yerli kaynaklara

dayalı santrallerin kapasite ödemeleri yapılır, kalan tutar olması halinde, diğer santrallere öde-

necek kapasite ödemesi aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;

d: f döneminde kapasite mekanizmasında yer alan, yerli olmayan kaynağa dayalı üretim

yapan her bir üretim tesisini,

f: Kapasite mekanizması uygulamasının yapıldığı takvim yılındaki her bir fatura dönemi,

h: f döneminde kapasite mekanizmasında yer alan, yerli kaynağa dayalı üretim yapan

üretim tesislerinin sayısını,

y: f döneminde kapasite mekanizmasında yer alan, yerli kaynağa dayalı üretim yapan

her bir üretim tesisini,

z: f döneminde kapasite mekanizmasında yer alan, yerli olmayan kaynağa dayalı üretim

yapan üretim tesislerinin sayısını,

KKÖd,f : Yerli olmayan kaynağa dayalı üretim yapan d üretim tesisinin f dönemi için

alacağı kesinti uygulanmış kapasite ödemesini (TL),

Bf : f dönemine ait dördüncü fıkra kapsamındaki kapasite ödeme bütçesini,

KÖy,f : y üretim tesisinin f dönemi için hesaplanan kapasite ödemesini (TL),

KÖd,f : d üretim tesisinin f dönemi için hesaplanan kapasite ödemesini (TL),

ifade eder.

(6) Dördüncü fıkra çerçevesinde her bir fatura dönemi için belirlenmiş bütçenin ilgili

dönemde kapasite mekanizmasından yararlanan yerli kaynaklara dayalı santrallerin kapasite

ödemeleri toplamından küçük olması halinde; yerli olmayan kaynaklardan üretim yapan santrallere

ilgili fatura dönemi için kapasite ödemesi yapılmaz, yerli kaynaklara dayalı santrallerin kapasite

ödemeleri ise aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;

KKÖy,f : Yerli kaynaklara dayalı üretim yapan y üretim tesisinin f dönemi için alacağı

kesinti uygulanmış kapasite ödemesini (TL),

ifade eder.
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Kapasite ödemelerinin kısmi hesaplanması
MADDE 9 – (1) Kapasite mekanizması kapsamındaki bir santralin fatura dönemi içeri-

sinde kurulu gücünün değişmesi veya katılım şartlarını sağlayamaması durumunda, söz konusu
santral için kullanılacak kapasite ödemesine esas kurulu güç, aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Bu formülde geçen;
KGp,f : p santralinin f fatura dönemindeki kapasite ödemesine esas kurulu gücünü

(MW),
KGp,f,d : p santralinin f fatura döneminin d günündeki kapasite mekanizması katılım

şartlarını sağlayan kurulu gücünü (MW),
n : f fatura dönemindeki toplam gün sayısını,
ifade eder.
Kapasite ödemelerinin gerçekleştirilmesi
MADDE 10 – (1) Kapasite ödemeleri, ilgili fatura döneminin sonunu takip eden otuz

gün içerisinde hesaplanarak Sistem İşletmecisinin internet sayfasında duyurulur ve kırk beş
gün içerisinde gerçekleştirilir.

(2) İthal kömür veya ithal doğal gaz yakıtlı santrallerde, bir fatura dönemi içerisinde
yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak elektrik üretimi yapılması halinde yerli kömür
veya yerli doğal gaz kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında yerli kaynak kapsamında,
ithal kömür veya ithal doğal gaz kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında ithal kaynak kap-
samında kapasite ödemesi yapılır.

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan hesaplamalarda kullanılmak üzere, bulunması ha-
linde EÜAŞ ile enerji alış anlaşması yapmış olan santrallerin yerli kömür kullanarak yaptıkları
üretim miktarı, ilgili anlaşmanın geçerli olduğu sürece EÜAŞ tarafından, santrallerin kullan-
dıkları yerli doğal gaz miktarı ise ilgili tüzel kişiler tarafından Kuruma bildirilen elektronik
bildirim sistemi aracılığıyla ve/veya BOTAŞ tarafından Sistem İşletmecisine bildirilir. EÜAŞ
ile enerji alış anlaşması bulunmayan santrallerin yerli kömür kullanarak yaptıkları üretim mik-
tarı ise Sistem İşletmecisi tarafından belirlenir.

(4) İthal kömür santrallerine kapasite ödemeleri hesaplanırken, ilgili santral; santral
üretiminin yerli kaynak kullanılarak yapılan kısmı ile orantılı kurulu güçte bir yerli kömür sant-
rali olarak kabul edilir.

Sabit ve değişken maliyet bileşenleri
MADDE 11 – (1) Kapasite ödemelerinin hesaplanmasında dikkate alınan sabit maliyet

bileşeni, değişken maliyet bileşeni, sabit ve değişken maliyet bileşenlerinin güncellenmesine
ilişkin hükümler ile kapasite kullanım oranı her kaynak türü için ayrı ayrı olmak üzere Kurul
kararı ile belirlenir.

(2) Sabit maliyet bileşeninin hesaplanmasında ilgili kaynak türüne ait kapasite kullanım
oranı, ilk yatırım maliyeti, döviz kuru, faiz oranı, kaldıraç oranı, kapasiteye bağlı iletim bedel-
leri ve işletmeye ilişkin sabit giderler ve benzeri parametreler dikkate alınır. Bu parametreler
her bir santral için münferiden değil, ilgili kaynak türünü temsil eden veriler kullanılarak be-
lirlenir.
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(3) Değişken maliyet bileşeni, ilgili kaynak türüne ait yakıt maliyetleri ve verimlilik
oranı ile değişken nitelikteki iletim tarifeleri ve benzeri parametreler kullanılarak belirlenir.

(4) Sabit maliyet bileşeninin güncellenmesinde döviz kuru, enflasyon ve kapasiteye
bağlı iletim bedelleri ve benzeri parametrelerdeki değişimler dikkate alınır. Değişken maliyet
bileşeninin güncellenmesinde ise enflasyon ve üretim miktarına bağlı iletim bedelleri ile varsa
yakıt maliyeti parametrelerindeki değişimler dikkate alınır. Güncelleme fatura dönemleri iti-
barıyla yapılır.

Haksız ve yersiz ödemelerin iadesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Sistem İşletmecisine yapılan

başvurularda başvuru sahibinin yanıltıcı bilgi ve/veya belge verdiğinin ve/veya düzenlediğinin

tespiti halinde üretim lisansı sahibi tüzel kişi, bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yarar-

landırılmaz. Kapasite ödemesi yapıldığı halde sonradan kapasite ödemesi şartlarını taşımadı-

ğının tespit edilmesi halinde yapılan ödeme, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakla-

rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncel-

lenerek Sistem İşletmecisi tarafından ilgili tüzel kişiye fatura edilir. Söz konusu üretim lisansı

sahibi tüzel kişi hakkında ayrıca Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis

edilir.

(2) Birinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında fazla ödeme

yapıldığı tespit edilen tutarlar ile yargı kararına göre ödemesi yapılıp yine yargı kararı gereğince

tahsili gereken tutarlara ilişkin olarak, ilgili tüzel kişiden tahsil edilecek tutar Amme Alacak-

larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile gün-

cellenerek Sistem İşletmecisi tarafından fatura edilir.

(3) Bu Yönetmelik çerçevesinde, üretim lisansı sahibi ilgili tüzel kişilere yargı kararları

gereğince veya herhangi bir nedenle eksik ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde Sistem

İşletmecisi, Kuruma gerekçeleriyle birlikte başvurur. İlave kapasite ödemesi her durumda Kurul

onayına tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

2022 yılına ilişkin uygulamalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2022 yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak tesis-

lere ilişkin başvurular, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde

Sistem İşletmecisine yapılır. Sistem İşletmecisi yapılan başvuruları değerlendirerek 2022 yı-

lında kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisleri en geç 15/1/2022 günü internet sitesin-

den duyurur ve Kuruma bildirir. Söz konusu tesisler 1/1/2022 tarihinden itibaren kapasite me-

kanizmasına dâhil edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
RUHSATLI BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ
VARYASYONLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler için yapılacak

varyasyonlarda uygulanacak kuralları ve uygulama esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılmış
beşeri tıbbi ürünlerdeki varyasyonlar için ruhsat sahibi gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

(2) Ruhsat devirleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi

Müstahzarlar Kanununa, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine ve 15/7/2018 tarihli ve 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 506 ncı, 507 nci, 508 inci ve 796 ncı maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil güvenlilik kısıtlaması: Beşeri tıbbi ürünün güvenli kullanımı ile ilgili, yeni bir

bilgiye bağlı olarak özellikle kısa ürün bilgileri, endikasyonlar, kullanım şekli, doz, kontren-
dikasyonlar, uyarılar ve geri çekme gibi ürün bilgilerinden bir veya bir kaçında meydana gelen
ruhsatlandırma koşullarındaki ara değişikliği,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Beşeri tıbbi ürün:
1) İnsanlardaki hastalığı tedavi edici veya önleyici özelliklere sahip olarak sunulan veya,
2) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstererek fizyolojik fonksiyonları

düzeltmek, iyileştirmek veya değiştirmek veya tıbbi teşhis amacıyla insanlarda kullanılan veya
insana uygulanan,

madde veya maddeler kombinasyonunu,
ç) Çeşitleme: Ek-1’deki listede yer alan kriterlere uyan ve yeni ruhsat başvurusu ge-

rektiren varyasyonu,
d) Farmakope: Türk Farmakopesi (Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu), Avrupa Farma-

kopesi, Amerikan Farmakopesi, İngiliz Farmakopesi ve Japon Farmakopesini; bu farmakope-
lerin uygulanabilir olmadığı durumlarda ise Kurum tarafından uygun bulunan farmakopeyi,

e) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
f) Tip IA küçük varyasyon: İlgili beşeri tıbbi ürünün kalitesi, güvenliliği veya etkililiği

üzerine sadece çok az etkisi olan veya hiç etkisi olmayan varyasyonu,
g) Tip IB küçük varyasyon: Tip IA küçük varyasyon veya Tip II büyük varyasyon veya

çeşitleme kapsamına girmeyen varyasyonu,
ğ) Tip II büyük varyasyon: Çeşitleme kapsamına girmeyen ve ilgili beşeri tıbbi ürünün

kalitesi, güvenliliği ya da etkililiği üzerinde önemli etkisi olabilecek varyasyonu,
h) Varyasyon:
1) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 33 üncü,

34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddelerinde ve Ek-1’inde bahsedilen bilgilerin içeriklerinde veya,
2) Beşeri tıbbi ürünün ruhsatını ve kısa ürün bilgilerini etkileyen koşullarda, yükümlü-

lüklerde veya kısıtlamalarda veya kısa ürün bilgilerinde yapılan değişiklikler ile bağlantılı ola-
rak ambalaj bilgilerinde veya kullanma talimatında,

yapılan değişiklikleri ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Varyasyonların Türleri ve Prosedürleri

Varyasyonların sınıflandırılması
MADDE 5 – (1) Varyasyonların Tip IA küçük varyasyon, Tip IB küçük varyasyon ve

Tip II büyük varyasyon olarak sınıflandırılmasında aşağıdaki prosedür izlenir:
a) Çeşitleme olmayan varyasyonlar için, Ek-2’de belirtilen sınıflandırma geçerlidir.
b) Çeşitleme olmayan ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara göre sınıfı tespit edile-

meyen bir varyasyon, 17 nci maddeye istinaden hazırlanan kılavuzlar ve Kurum resmi internet
sayfasında yayımlanan öngörülemeyen varyasyonlara ilişkin tavsiye yardımıyla da belirlene-
miyorsa, Tip IB küçük varyasyon olarak kabul edilir.

c) Birinci fıkranın (b) bendinin istisnası olarak, çeşitleme olmayan ve bu Yönetmelikte
belirtilen hususlara göre sınıfı tespit edilemeyen bir varyasyon,

1) Varyasyon sunulurken ruhsat sahibinin talep etmesi veya,
2) 9 uncu madde doğrultusunda Kurumun, bildirimin geçerliliğinin değerlendirilmesini

takiben, Kurum resmi internet sayfasında yayımlanan öngörülemeyen varyasyonlara ilişkin
tavsiyeleri de göz önünde bulundurarak söz konusu varyasyonun ilgili beşeri tıbbi ürünün ka-
litesi, etkililiği veya güvenliliği üzerinde önemli etkisi bulunduğu sonucuna varması,

durumunda Tip II büyük varyasyon olarak kabul edilir.
Kısa ürün bilgilerinin, ambalaj bilgilerinin veya kullanma talimatının yenilenmesine

neden olan varyasyonlar
MADDE 6 – (1) Varyasyonun kısa ürün bilgilerinin, ambalaj bilgilerinin veya kullanma

talimatının yenilenmesine neden olduğu durumlarda, söz konusu yenileme, ilgili varyasyonun
bir parçası olarak kabul edilir. Bunlar için yeni bir varyasyon sunulmaz.

Varyasyonların gruplandırılması
MADDE 7 – (1) Birden çok varyasyon için bildirim veya başvuru yapıldığı durumlarda,

8 inci, 9 uncu, 10 uncu veya 13 üncü maddelere uygun olarak talep edilen her bir varyasyon
için ayrı bir bildirim veya başvuru Kuruma sunulur.

(2) Ancak aşağıdaki durumlarda, grupta yer alan her bir varyasyon için ücret yatırılmak
koşulu ile varyasyon başvuruları veya bildirimleri gruplandırılarak yapılabilir:

a) Aynı ruhsat sahibi tarafından bir ruhsat için birden fazla Tip IA küçük varyasyonların
veya birden fazla ruhsatı için aynı Tip IA küçük varyasyon veya varyasyonların Kuruma aynı
anda bildirilmesi durumunda, 8 inci maddeye uygun olacak şekilde tüm bu varyasyonları kap-
sayan tek bir bildirim sunulabilir.

b) Aynı ruhsata ait birkaç varyasyonun Kuruma aynı anda sunulduğu durumlarda, ilgili
varyasyonların Ek-3’teki listede yer alan durumlardan birinin kapsamına girmesi kaydıyla tüm
bu varyasyonlar tek bir bildirimde veya başvuruda toplanabilir.

c) Aynı ruhsat sahibi tarafından bir veya birden fazla ruhsata ait aynı varyasyonların
aynı anda Kuruma bildirildiği veya başvuru yapıldığı ve bunların ikinci fıkranın (a) ve (b) bent-
leri kapsamına girmediği durumlarda, Kurumun tek bir bildirim veya başvuruyu kabul etmesi
kaydıyla tüm bu varyasyonlar tek bir bildirimde veya başvuruda toplanabilir.

(3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bildirim veya başvurular için:
a) Varyasyonlardan en az birinin Tip IB küçük varyasyon olduğu ve diğer varyasyon-

ların küçük varyasyonlar olduğu durumlarda, 9 uncu maddede belirtildiği şekilde tek bir bildi-
rim,

b) Varyasyonlardan en az birinin Tip II büyük varyasyon olduğu ve kapsamındaki hiçbir
varyasyonun çeşitleme olmadığı durumlarda, 10 uncu maddede belirtildiği şekilde tek bir baş-
vuru,

c) Varyasyonlardan en az birinin çeşitleme olduğu durumlarda, 13 üncü madde doğrul-
tusunda tek bir başvuru,

yapılabilir.
Tip IA küçük varyasyonlar için bildirim prosedürü
MADDE 8 – (1) Ruhsat sahibi tarafından 17 nci maddeye istinaden hazırlanan ilgili

kılavuzlarda koşulları belirtilmiş olan Tip IA küçük varyasyon için Ek-4’te liste halinde belir-
tilen belgeleri içeren bir bildirim, söz konusu varyasyonun uygulamaya geçilmesini takip eden
on iki ay içerisinde Kuruma sunulur. Ancak, ilgili beşeri tıbbi ürüne ait derhâl bildirim yapılması
gereken Tip IA küçük varyasyon olması durumunda, bu bildirim söz konusu varyasyon uygu-
lamaya geçirildikten sonra derhâl Kuruma sunulur.
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(2) Kurum tarafından bildirim alındıktan sonraki otuz gün içinde, 11 inci maddede be-
lirtilen prosedür uygulanır.

Tip IB küçük varyasyonlar için bildirim prosedürü
MADDE 9 – (1) Ruhsat sahibi tarafından 17 nci maddeye istinaden hazırlanan ilgili

kılavuzlarda koşulları belirtilmiş olan Tip IB küçük varyasyon için Ek-4’te liste halinde belir-
tilen belgeleri içeren bir bildirim Kuruma sunulur. Bildirimin bu fıkrada belirtilen gereklilikleri
karşılaması halinde, Kurum tarafından geçerli bir bildirim alındığı ruhsat sahibine bildirilir.

(2) Kurum tarafından geçerli bir bildirim alındığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra
otuz gün içinde ruhsat sahibine olumsuz bir görüş bildirilmezse, bildirim Kurum tarafından
kabul edilmiş sayılır. Bildirimin Kurum tarafından kabul edildiği durumlarda, 11 inci maddede
belirtilen prosedür uygulanır.

(3) Kurum tarafından bildiriminin kabul edilemeyeceğine karar verilmesi durumunda,
olumsuz görüşün gerekçeleri belirtilerek ruhsat sahibine bildirilir. Ruhsat sahibi, olumsuz gö-
rüşü aldıktan sonra otuz gün içerisinde, görüşte belirtilen gerekçeleri göz önüne alarak Kuruma
düzeltilmiş bir bildirim gönderebilir. Ruhsat sahibi, görüşte belirtilen gerekçeleri göz önüne
alarak bildirimi uygun şekilde düzeltmezse, bildirim reddedilmiş kabul edilir.

(4) Düzeltilmiş bir bildirimin sunulduğu durumlarda, Kurum bildirimi aldıktan sonra
otuz gün içinde değerlendirir ve 11 inci maddede belirtilen prosedür uygulanır.

(5) Çeşitleme içermeyen ve Tip II büyük varyasyon içeren bir gruplandırmada Tip IB
küçük varyasyon talebinin sunulduğu durumlarda bu madde geçerli olmayıp 10 uncu maddede
yer alan prosedür geçerli olur. Çeşitleme içeren bir gruplandırmada Tip IB küçük varyasyon
talebinin sunulduğu durumlarda bu madde geçerli olmayıp 13 üncü maddede yer alan prosedür
geçerli olur.

Tip II büyük varyasyonlar için başvuru prosedürü
MADDE 10 – (1) Ruhsat sahibi tarafından 17 nci maddeye istinaden hazırlanan ilgili

kılavuzlarda koşulları belirtilmiş olan Tip II büyük varyasyon için Ek-4’te liste halinde belirtilen
belgeleri içeren başvuru Kuruma sunulur. Başvurunun bu fıkrada belirtilen gereklilikleri kar-
şılaması halinde, Kurum tarafından geçerli bir Tip II büyük varyasyon başvurusu alındığı ruhsat
sahibine bildirilir.

(2) Kurumca geçerli bir başvuru alındığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra altmış gün
içerisinde değerlendirilerek ruhsat sahibine görüş bildirilir. Kurum tarafından, acil hallerde bu
süre kısaltılabilir veya Ek-5'te belirtildiği şekilde terapötik endikasyonlarda değişiklik yapılması
veya yenilerinin eklenmesi ile ilgili varyasyonlar için veya 7 nci maddenin ikinci fıkrasının
(c) bendinde belirtildiği şekilde varyasyonların gruplandırılması için bu süre doksan güne kadar
uzatılabilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen süre içerisinde, Kurum ruhsat sahibinden Kurum tarafından
belirlenen süre içerisinde ek bilgi ve belge sağlamasını talep edebilir. Bu durumda bu ek bilgi
ve belgeler Kuruma gönderilinceye kadar prosedür beklemeye alınır ve Kurum ikinci fıkrada
belirtilen süreyi uzatabilir.

(4) Kurumun değerlendirmesinin sonuçlanmasını takiben otuz gün içinde, 11 inci mad-
dede belirtilen prosedür uygulanır.

(5) Çeşitleme içeren bir gruplandırmada Tip II büyük varyasyon talebinin sunulduğu
durumlarda bu madde geçerli olmayıp 13 üncü maddede yer alan prosedür geçerli olur.

Prosedürün sonuçlandırılması
MADDE 11 – (1) Bu maddeye atıfta bulunulan durumlarda, Kurum tarafından aşağı-

dakiler uygulanır:
a) Varyasyonun onaylandığı ya da reddedildiği ruhsat sahibine bildirilir.
b) Varyasyonun reddedildiği durumlarda, bu reddin gerekçeleri ruhsat sahibine bildiri-

lir.
c) Uygulanabilir olduğu durumlarda, ruhsatname ya da ruhsat sertifikası onaylanan var-

yasyona uygun olarak Kurum tarafından tadil edilir.
Grip aşıları
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddedeki hükümlerin istisnası olarak, yıllık güncelleme

amacıyla bir grip aşısının etkin maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin varyasyonların ince-
lenmesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki prosedür uygulanır:
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(2) Ruhsat sahibi tarafından, 17 nci maddeye istinaden hazırlanan ilgili kılavuzlarda
koşulları belirtilmiş olan ve Ek-4’te listelenen belgeleri içeren başvuru Kuruma sunulur. Baş-
vurunun bu fıkradaki gereklilikleri karşılaması halinde, Kurum tarafından geçerli bir başvuru
alındığı ruhsat sahibine bildirilir.

(3) Kurum sunulan başvuruyu değerlendirir. Gerekli görüldüğünde, Kurum tarafından
değerlendirmenin tamamlanması için ruhsat sahibinden ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

(4) Geçerli bir başvuru alındığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra kırk beş gün içeri-
sinde değerlendirme tamamlanarak 11 inci maddede belirtilen prosedür uygulanır. Ek bilgi ve
belgelerin talep edildiği tarihten bu verilerin Kuruma sunulduğu tarihe kadar başvuru bekle-
meye alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Prosedürler

Çeşitleme
MADDE 13 – (1) Çeşitleme başvurusu için Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yö-

netmeliğine uygun olarak yeni bir ruhsat başvurusu yapılır.
(2) Çeşitleme başvurusu, yeni bir ruhsat başvurusu gibi değerlendirilir. Değerlendirme

sonucu uygun bulunan başvurular için ayrı bir ruhsat düzenlenir.
İnfluenza (grip) ile ilgili pandemik durum
MADDE 14 – (1) Grip virüsü ile ilgili pandemi durumunun Dünya Sağlık Örgütü veya

Avrupa Birliği tarafından tanınması veya Bakanlık tarafından kabul edilmesi halinde, bir grip
aşısının varyasyonu, belirli klinik dışı veya klinik veriler eksik iken istisnai ve geçici olarak
Kurum tarafından kabul edilebilir.

(2) Varyasyonun birinci fıkraya göre kabul edilmesi durumunda, ruhsat sahibinin eksik
olan klinik dışı ve klinik verileri Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde Kuruma sunması
gerekir.

Acil güvenlilik kısıtlamaları
MADDE 15 – (1) Beşeri tıbbi ürünlerde halk sağlığı açısından risk bulunan ve acil gü-

venlilik kısıtlamalarının uygulamaya koyulmasını gerektiren durumlarda, ruhsat sahibi kendi
inisiyatifi ile acil güvenlilik kısıtlamalarını uygulamaya koyar ve derhâl Kurumu bilgilendirir.
Kurum bu bilgilerin alınmasından itibaren yirmi dört saat içerisinde herhangi bir geri bildirimde
bulunmaz ise acil güvenlilik kısıtlamaları tüm sorumluluk ruhsat sahibinde olacak şekilde kabul
edilmiş sayılır.

(2) Beşeri tıbbi ürünlerde halk sağlığı açısından risk teşkil eden bir durumun ortaya
çıkması halinde, Kurum tarafından ruhsat sahibine acil güvenlilik kısıtlamaları getirilir.

(3) Acil güvenlilik kısıtlamasının ruhsat sahibi tarafından uygulamaya konması veya
Kurum tarafından getirilmesi durumunda, ruhsat sahibi tarafından bu doğrultuda varyasyon
başvurusu acil güvenlilik kısıtlamasının başlangıç tarihini takip eden on beş gün içerisinde Ku-
ruma sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Varyasyonların Uygulamaya Geçilmesi

Varyasyonların uygulamaya geçilmesi
MADDE 16 – (1) Tip IA küçük varyasyonlar için, 8 inci maddede belirtilen prosedür

tamamlanmadan önce uygulamaya geçilebilir. Bir veya birden çok Tip IA küçük varyasyonla
ilgili bildirimin reddedildiği durumlarda, ruhsat sahibi, Kurum tarafından 11 inci maddeye göre
varyasyonun reddedildiğinin bildirildiği tarihten itibaren ilgili varyasyonu veya varyasyonları
uygulamayı derhâl durdurur.

(2) Tip IB küçük varyasyonlar için yalnızca 9 uncu maddeye göre bildirimin Kurum
tarafından onaylandığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra veya 9 uncu maddenin ikinci fıkra-
sına göre bildirimin kabul edilmiş sayılacağı süre sonunda uygulamaya geçilebilir.

(3) Tip II büyük varyasyonlar için, yalnızca 10 uncu maddeye göre başvurunun Kurum
tarafından onaylandığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra uygulamaya geçilebilir. Ancak Ku-
rum, halk sağlığını etkileyen pandemi ve benzeri durumlarda, beşeri tıbbi ürünün halka erişi-
mini kolaylaştırmak amacı ile Tip II büyük varyasyon başvurularının uygulamaya geçilmesi
hususunda ek düzenlemeler getirebilir.

(4) Çeşitleme, yalnızca Kurum tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönet-
meliği hükümleri doğrultusunda yeni bir ruhsat ve satış izni verildiği ruhsat sahibine bildiril-
dikten sonra uygulamaya geçilebilir.
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(5) Güvenlilik sorunlarıyla ilişkili acil güvenlilik kısıtlamaları ve buna bağlı varyas-
yonlar Kurum ve ruhsat sahibi tarafından birlikte belirlenen bir süre içerisinde uygulamaya ge-
çilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kılavuz
MADDE 17 – (1) Kurum gerekli olduğu durumlarda ve özellikle;
a) Varyasyonlar için başvuru şartları ve sunulması gereken belgeler,
b) Çeşitleme başvuruları ile varyasyon başvurularının karşılaştırılarak sınıflandırılması,
hakkında uyulacak genel ilkeleri kılavuz halinde yayımlar.
(2) Kurum gerekli gördüğü durumlarda bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ek kı-

lavuzlar veya tebliğler yayımlar.
Güven
MADDE 18 – (1) Karşılaştırılabilir standartlara sahip diğer ilaç otoriteleri veya bölgesel

veya uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan önceki değerlendirmeler dikkate alınabilir.
Barkod değişikliğinde piyasaya sunum
MADDE 19 – (1) Barkod değişikliğine neden olan varyasyonlarda ruhsat sahibinin ta-

lebi olması halinde; barkod değişikliğine neden olan varyasyonun onaylandığı tarihten sonra
altı ay süre ile eski barkodlu ürünlerin üretilmesine ve piyasaya sunulmasına izin verilir. Bu
durumdaki ürünlerin üretim bildirimlerine ilişkin kontrol işlemleri İlaç Takip Sistemi üzerinden
gerçekleştirilir. Bu ürünler, miatları doluncaya kadar piyasada bulunabilir.

Gizlilik
MADDE 20 – (1) Ruhsatlı beşeri tıbbi ürünlerde yapılacak varyasyonlarda ruhsat sahibi

tarafından Kuruma sunulan bilgiler gizlidir. Bu gizlilik Kurum tarafından korunur.
Sürekli izleme
MADDE 21 – (1) Kurum tarafından talep edilmesi durumunda ruhsat sahibi, ilgili var-

yasyonun uygulamaya geçilmesi ile ilgili talep edilen tüm bilgileri geciktirmeden ibraz eder.
Cezai hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında 26/9/2004 tarihli

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Varyasyonun uygulanmamasının ilgili beşeri tıbbi ürün için kalite, güvenlilik ve et-

kililik sorunları oluşturduğu durumlarda Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin
22 nci maddesi doğrultusunda işlem başlatılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ruh-

satlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişiklik-
lere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 24 – (1) Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri

Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmeliğe diğer mevzuat ile yapılan atıflar bu Yö-
netmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut başvuruların durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan ruhsatlı

beşeri tıbbi ürünlerdeki varyasyonlara dair başvurular, ruhsat sahibi tarafından aksi talep edil-
medikçe başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendi-
rilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2008 tarihli ve (AT) 1234/2008 sayılı Beşeri

Tıbbi Ürünlerin ve Veteriner Tıbbi Ürünlerinin Ruhsat Koşullarında Yapılan Varyasyonların
İncelenmesine Dair Komisyon Tüzüğü ve 6/11/2001 tarihli ve 2001/83/AT sayılı Beşeri Tıbbi
Ürünler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği
mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN 

KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(2021/1)

MADDE 1 – 28/12/2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım-

lara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(2019/1)’in 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, kısmen işlet-

meye geçildiğinin tespit edilmesi veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip yatırımcıya

ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır ve

uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak yatırım teşvik belgesinde belirtilen süre kadar ya-

rarlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

(2) Kısmen işletmeye geçişe istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yarar-

lanılabilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların

doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.

Kullanıcı talebini müteakip kısmen işletmeye geçildiği ve ilave istihdam sağlandığı Bakanlıkça

görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilir ve tespite ilişkin eks-

pertiz raporu onaylanarak birinci fıkrada belirtilen şekilde sigorta primi işveren hissesi desteği

uygulaması başlatılır.

(3) Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2019 30992

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/7/2020 31199
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA

SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/47)

MADDE 1 – 25/2/2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kal-
kınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2021/7)’in 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen yatırım konularında başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son üç yılda,
(d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise başvuru yapılan yıl dâhil olmak
üzere son on yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru ya-
pılamaz.”

“(8) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mül-
kiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden sonra yatırımın konusuna göre başvuru yapılan
yıl dâhil olmak üzere 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen
yatırım konularında üç yıl; (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında beş yıl sü-
reyle değiştiremez.

(9) Başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel ki-
şilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, gerçek kişilerin
ise kamu hizmeti yapmadıklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gereklidir.

(10) Hibe desteklemelerinden, kamu görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlana-
maz.

(11) Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle son 3 yıl içinde sözleşmesi feshedilenler hibe başvu-
rusunda bulunamazlar.

(12) Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce başvuru sahibinin iflas etmiş veya
projenin tasfiye halinde olması, başvuru sahibinin kısıtlı veya malvarlığının mahkemece idare
ediliyor olması, iş veya faaliyetlerini askıya almış olması, malvarlığıyla alakalı tedbir kararı
veya bu doğrultuda açılmış bir dava bulunması hallerinde hibe başvurusunda bulunulamaz.

(13) Yatırımcı, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kö-
tüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas
suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti,
iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması,
Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/ve-
ya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı
kesinleşmiş mahkûmiyeti olması hallerinde hibe başvurusunda bulunamaz.

(14) Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Ka-
mu İhale Kurumu yasaklılar listesinde olanlar hibe başvurusunda bulunamazlar.”

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

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2021 31406
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Tosya Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12524 

—— • ——
Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12552 
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Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

12521 
—— • ——

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12483 

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12484 

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12485 
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İslahiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12454 
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12540 

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12541 

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12542 

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

12482 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 KALEM YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 kalem 

yer üstü yangın hidrantı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1.İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2.Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3.Teklifler, 28.12.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4.İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

5.Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 12593/1-1 
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1 ADET KONİK IŞINLI 3 - BOYUTLU VOLUMETRİK DENTAL TOMOGRAFİ VE 

DİJİTAL PANORAMİK, DİJİTAL SEFALOMETRİK CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi ihtiyacı "Konik Işınlı 3 - 

Boyutlu Volumetrik Dental Tomografi ve Dijital Panoramik, Dijital Sefalometrik Cihazı" 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari 

hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 27.12.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    12518/1-1 
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1000 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12.000.000 adet 1.000 Gr. Rize Turist çay poşeti, % 20 

artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.01.2022 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İstekliler ihale konusu malın en az yarısına vermek koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    12386/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

SANTRİFÜJ POMPA alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında hazırlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 14. maddesine göre iptal edilmiştir. 

1- İdarenin 

a) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Zonguldak 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı 

a) Gazetenin adı : Resmî Gazete 

b) Gazetenin tarih ve sayısı : 14.12.2021 - 31689 

c) İhale iptal tarihi : 15.12.2021 

ç) İptal nedeni veya nedenleri : İhtiyacın kurum imkanları ile giderilecek olması 

d) Dosya no : 2122501 

e) İhale kayıt no : 2021 / 822825 

İlan olunur. 12568/1-1 
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TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI  

YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN KONUSU 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazın “Arsa 

Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmaz, 6306 

sayılı Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş 

olan muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Fonksiyonu 

Taşınmaz 

Alanı 

(m2) 

Emsal 

Emsale Esas 

İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey Ocaklar 1409 11 Konut+Ticaret 2.500,00 1.50 3.750,00 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 

Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 

Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 

3. İŞİN ADI: “Ocaklar Mahallesi 1409 Ada 11 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Arsa Satışı 

Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 

4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Ocaklar Mahallesi 2.500,00 m² alanlı 1409 ada 11 parsel, 3.750,00 m² emsal hakkı 

kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı 

ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 7.000.000,00-TL (yedimilyon-TürkLirası) 

İlgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 

6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 

veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 

da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI ve EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.12.2021 

Çarşamba günü saat 14:15’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye 

katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.12.2021 Salı günü saat 

17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 

İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası) 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 

a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 

b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
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Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri 

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 

f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 

g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 

fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 

gösteren Mali Durum Belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 

ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 6.000.000,00-TL (altımilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 

kredilerinin de yine 6.000.000,00-TL (altımilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 

halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 

birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 

gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 

durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 

sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 16.000.000,00TL 

(onaltımilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan 

firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 

Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 

ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin 

iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 
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l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “B1” sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalı ve kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek 
bir iş kapsamında en az toplam 10.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olmalıdır, buna 
ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m.  Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde 
yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 
    12420/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI  

YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 
Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların 

“Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmazlar, 6306 
sayılı Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş 
olan muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Fonksiyonu 

Taşınmaz 

Alanı (m2) 
Emsal

Emsale Esas 

İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey 

Ocaklar 1428 43 Konut+Ticaret 3.053,16 1.50 4.579,74 

Ocaklar 1428 44 Konut+Ticaret 3.054,11 1.50 4.581,17 

 Toplam 6.107,27  9.160,91 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI: “Ocaklar Mahallesi 1428 Ada 43 Parsel ve 1428 Ada 44 Parselde Kayıtlı 

Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Ocaklar Mahallesi 3.053,16 m² alanlı 1428 ada 43 parsel ve 3.054,11 m² alanlı 1428 ada 44 
parselde kayıtlı toplam 6.107,27 m² arsa alanlı, 9.160,91 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak 
taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre 
düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. 
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5. MUHAMMEN BEDEL: 17.000.000,00-TL (onyedimilyon-TürkLirası) 

İlgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 

6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 

veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 

da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.12.2021 

Çarşamba günü saat 14:00’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye 

katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.12.2021 Salı günü saat 

17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 

İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası) 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 

a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 

b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri 

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 

f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 

g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 

fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 

gösteren Mali Durum Belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 

ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 
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j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 6.000.000,00-TL (altımilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 

kredilerinin de yine 6.000.000,00-TL (altımilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 

halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 

birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 

gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 

durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 

sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 16.000.000,00TL (onaltımilyon-

Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 

Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 

ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin 

iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “B1” sınıfı müteahhitlik 

sertifikasına sahip olmalı ve kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek 

bir iş kapsamında en az toplam 10.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olmalıdır, buna 

ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş 

ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 

Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 

tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde 

yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 

dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 12421/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Van İli Edremit Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti, Belediyemize ait Van İli, Edremit İlçesi Yeni Mahalle 206 ada, 6 nolu 

parselde kayıtlı 11.296,98 m2 yüzölçümlü ve Yeni Mahalle 206 ada, 9 nolu parselde kayıtlı 

2.760,11 m2 yüzölçümlü taşınmazların satış işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

Maddesi kapsamında “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı 

Toplantı Salonunda Yapılacaktır. 

Mahalle Adresi 
İş Miktarı 

(m²) 
Türü 

Satış 

Muhammen 

Tahmin 

Bedeli (TL) 

% 3 Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Tarihi
İhale 

Saati 

Yeni 

Mahalle 

206 ada, 6 nolu 

parsel ile 206 

ada, 9 nolu parsel 

11.296,98 

m2 ile 

2.760,11 m2 

Arsa 
21.085.635,00 

TL 

632.569,05 

TL 
06.01.2022 15:00

NOT: Muhammen tahmin bedel KDV’ den istisnadır. 

2- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER: 

a) Dilekçe (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

b) Kanuni ikametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet) (İhale ilan 

tarihinden itibaren olacaktır.) 

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

d) İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli) 

e) Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz. 

f) Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından 

veya e-Devlet Alınabilir.)(Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren olacaktır.) 

g) Şartname Bedeli Makbuzu 1.000,00 TL 

h) SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi (İhale ilan tarihinden itibaren 

olacaktır.) 

i) Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi,(2021 yılı içerisinde alındığına dair olacaktır.) 

j) Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ve imza 

beyannamesi (Noterden Tasdikli) 

k) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi) 

l) Taşınmaz (Arsa) satış idari şartnamesi (İstekli tarafından kaşe ve imzalı olacaktır.) 

 İstekliler; (d, i, j, k) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter ya da idare 

tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır. 

3- Muhammen bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı 

mektubu ihale tarihi itibarı ile en az 150 gün olmalıdır veya Van Edremit Belediyesi Edremit 

Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır. 

4- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 

ücretsiz görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır.  
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Şartnameyi satın almak isteyenlerin 1.000,00 TL. (BinTürkLirası) şartname bedelini Van Edremit 

Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu 

hesaba yatırılacaktır. 

5- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

6- Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 06/01/2022 tarih ve saat 15:00’ a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında “Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 

(Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No: 3, 65100 Edremit/Van) teslim etmek zorundadırlar. 

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.ve 

38. maddelerine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada 

meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur. 

8- KDV, vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir. 

9- Söz konusu taşınmazların üzerinde ipotek bulunmaktadır. İstekli, taşınmazların 

bedelinin tamamını idareye ödedikten sonra idare, 45 gün içerisinde ipoteği kaldıracak ve tapu 

devir/teslimini yapabilecektir. İstekliler, bu sebeple idareden herhangi maddi bir talepte 

bulunamaz. 

10- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüm 

vergilerin yatırılması ve taşınmazın bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası 

şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesap numarasına “peşin”  olarak 

ödeme yapılacaktır.  

11- Satışı yapılan taşınmazın Tapu Tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip 

ihale bedelinin tamamı Belediyemizin hesap numarasına peşin olarak yatırıldıktan sonra, ihale 

bedeli ve vergilere ilişkin banka makbuzları Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 

ibraz edildikten sonra Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından taşınmazın teslimat işlemleri 

başlatılacaktır. 

12- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmazın bedelini ve müşteriye ait 

bulunan vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara 

uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve 

geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

13- İdari şartname, ilan ve ihale dokümanlarında bulunmayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K 

hükümleri geçerlidir. 

14- İhtilaf halinde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

15- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İletişim: 

VAN Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 (432) 312 22 00- Dâhili (1242-

1006)  

İLAN OLUNUR. 

 12492/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Başlama Tarihi : 18.12.2021  

İlan Bitiş Tarihi : 01.01.2022 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin İlgili Maddeleri Uyarınca ''Öğretim Üyesi'' Alınacaktır. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM / 

PROGRAM 

ANABİLİM DALI / 

BİLİM DALI 

UZMANLIK ALANI / 

ARANILAN ŞARTLAR 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

alanında doktorasını yapmış 

olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Öğretim Üyesi Başvuru Evrakları 

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu 

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri 

* Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

* Nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi 

* Fotoğraf (2 Adet) 

* Lisans / Y.lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya Hak 

Kazanılması Halinde, İlgili Belgelerin Noter Onaylı Nüshaları Teslim Edilmelidir) 

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (varsa), Yurt Dışından Alınan Diploma Var 

İse, Üniversitelerarası Kurulca Onaylanan Denklik Belgesi (noter Onaylı) 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (altı) Takım Dosya (6 Cd 

Olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (dört) Takım Dosya (4 Cd Olarak) 

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge (Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin Zorunlu Olup Diğer Programlar İçin 

Varsa) 

* Akademik Personel Aydınlatma Metni 

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu 

* Başvurular, Belirtilen Süreler İçerisinde, Online Olarak Üniversitemiz Web Sayfasında 

Yer Alan https://ikakademik.biruni.edu.tr Linkinden Kabul Edilecektir. 

* Eksik Belge ile Yapılan, Süresi İçinde Yapılmayan veya İmzasız Gönderilen 

Başvurular Dikkate Alınmayacaktır. 

    12520/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi 
bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
Fakülte / 

Yüksekokul / Enstitü 
Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Sayısı 

Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık 

1 
Doktor 

Öğretim Üyesi
Çeviri ve Kültürel 

Çalışmalar 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi /kvk-
mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 12494/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Vakfı (YNÖ Vakfı). 
VAKFEDENLER: Mustafa Tahir ÖZTÜRK, Yusuf AKGÜN, Saniye ÖZTÜRK 

COŞGUN, Abdulhalim ÖZTÜRK, Belgin KAÇAR, Berk ÖZBEK, Cem ÖZÜTOK, Erdoğdu 
Onur EROL, Hasan Tahsin ÇERVATOĞLU, Hülya KORKMAZ, Hüseyin Avni PEHLİVAN, 
Kerem DURULAR, Murat Selçuk YILMAZ, Murat YATAĞANBABA, Özge ÖZTÜRK, 
Yıldırım ATIL, Yunus Emre SULAR. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.2021 tarihinde kesinleşen 
05.10.2021 tarihli ve E: 2021/33, K: 2021/405 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakfın ismine uygun olarak, Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK’ün 
fikirlerini ve eserlerini, yurtiçi ve yurtdışındaki, başta genç nesillere olmak üzere kitlelere 
anlatmak ve tanıtmak, eğitim, sağlık, kültür, sanat, bilim araştırma, geliştirme, uygulama, 
konularında faaliyette bulunmak, bu konularla ilgili anaokuldan üniversiteye kadar her türlü 
eğitim müessesesine destek olmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçları 

ödendikten sonra kalan malvarlığı, Tema Vakfına (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    12428/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1535103, 1596118 ve 1596189 YİBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
yerine getirmediği anlaşılan İber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne idari para cezası verilmesine sebep 
olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca 05.12.2021 tarihli ve 31680 sayılı 
Resmi Gazete ilanı ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olması 
engellenen Ercan KILINÇ’ın (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:104581) Adıyaman Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından 
1596118 ve 1596189 YİBF nolu yapılardaki aykırılıklardan sehven sorumlu tutulmuş olması 
sebebiyle hakkında 05.12.2021 tarihli ve 31680 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen üç yıl 
süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almamasına ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamasına ilişkin işlemin iptal 
edilmesi, Bakanlık Makamının 13.12.2021 tarihli ve 2440506 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

    12426/1/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1458129, 1475329 ve 1535103 YİBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
yerine getirmediği anlaşılan İber Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne idari para cezası verilmesine sebep 
olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca 05.12.2021 tarihli ve 31680 sayılı 
Resmi Gazete ilanı ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olması 
engellenen Zeki SAĞLAM’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21836, Oda 
Sicil No:10181) Adıyaman Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 
tarafından 1458129 YİBF nolu yapıdaki aykırılıklardan sehven sorumlu tutulmuş olması 
sebebiyle hakkında 05.12.2021 tarihli ve 31680 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen üç yıl 
süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almamasına ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamasına ilişkin işlemin iptal 
edilmesi; Bakanlık Makamının 13.12.2021 tarihli ve 2440564 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

    12426/2/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 694252, 695021 ve 702948 YİBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
yerine getirmemesi nedeniyle yapı denetim izin belgesi iptal edilen Serhat Yapı Denetim Ltd.Şti. 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda, Ankara 13.İdare Mahkemesinin 07.09.2021 
tarihli ve E.2021/1284-K.2021/1293 sayılı ve 07.09.2021 tarihli ve E.2021/1282-K.2021/1292 
sayılı kararları ile yapı denetim izin belgesinin iptal edilmesi işlemine dayanak olan üç adet 
denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması işlemlerinden 694252 ve 695021 YİBF nolu 
yapılara ilişkin uygulanan idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 25.05.2012 tarih ve 
28303 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret 
Sicil No: 7121, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1023) hakkında uygulanan yapı denetim izin 
belgesinin iptal edilmesi işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 13.12.2021 tarihli ve 
2434558 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    12427/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
2021 YILI MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI 

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne 
İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü 
Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 
22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır. 

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu 
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün 
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak. 
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir 

ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan 
istenecektir.) 

c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan 
almış olmak. 

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden 
mezun olmak. 

d) İlanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe 
aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmış olsalar bile” 
atamaları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir 
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI 
VE İLANI 

Adaylar 24.12.2021-05.01.2022 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki 
sistemden e- Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 05.01.2022 gecesi saat 
23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer 
şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet 
şifresi edinmeleri gerekmektedir. 

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 
aday en fazla 7 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak 
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit 
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava 
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir 
ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir. 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve 
saati 15.01.2022 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinden ve http://isealim.ogm.gov.tr 
adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecek olup ayrıca yazılı bildirim 
yapılmayacaktır. 

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK 
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur. 
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4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve 

uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır. 
1- Sözlü sınav konuları; 
a) Genel kültürü, 10 puan 
b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan  
2- Uygulamalı sınav konuları; 
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan 
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı 

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı 
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin 
uygulamalar, 20 puan 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan 
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan 
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü 
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 
70 puan alanlar başarılı sayılır. 

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ 
Adayların, 2020-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası 
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik 
tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste 
belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki 
sistemden e-Devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler 
www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları 
sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 
kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. 

EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste 
EK-1 

UNVAN : MÜHENDİS 
TEŞKİLATI : TAŞRA 
SINIFI : THS 
DERECE : 5 

İLİ ADET 
ANTALYA 4 

BALIKESİR 2 

BURSA 4 

BİLECİK 2 

İZMİR 2 

MANİSA 4 

MUĞLA 4 

TOPLAM 22 

İlan olunur. 12557/1-1 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:  

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak 

amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro 

Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması 

esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 

A-GENEL ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak. 

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli 

olarak çalışmıyor olmak. 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 

uygun olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR 

1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için; 

a)  2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

b)  Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak. 

UNVANLAR, MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE YERLEŞTİRME 

YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER 

UNVANI ADI 
YERLEŞTİRİLECEĞİ 

MÜDÜRLÜKLER 

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER  

TAPU KADASTRO MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TAPU VE KADASTRO 

TAPU KADASTRO 

TAPU 

MÜDÜRLÜKLERİ 

SÖZLEŞMELİ BÜRO 

PERSONELİ 

EMLAK YÖNETİMİ  

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ 

GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 

TAPU 

MÜDÜRLÜKLERİ 

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER  

HARİTA 

HARİTA KADASTRO 

HARİTA VE KADASTRO 

HARİTA VE MADEN ÖLÇME 

KADASTRO 

MÜDÜRLÜKLERİ 

c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru 

yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
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2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için; 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;  

1- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak.  

2- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 

uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.  

3- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 

devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.  

b) Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), 

ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim 

mezunları için ise; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli 

bir KPSS puanı almış olmak. 

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına sahip olmak. 

d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün 

almamış olmak. 

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak, 

f) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.  

g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 

fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 

fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli 

bulunmamak. 

Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, e, f, g, h maddelerinde belirtilen hususlar tam 

teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.  

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ  

1) Başvurular, 30/12/2021 tarihinden 07/01/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-Devlet 

üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer 

Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta 

yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve 

kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri 

aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. 

Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan 
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gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların 

ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.  

3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda 

aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi 

yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

4) Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanların herhangi bir askerlik şubesinden 

askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı 

olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 

fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev 

yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru 

sırasında yüklemeleri gerekmektedir. 

6) Başvuruların bitim tarihinden sonra yapılacak olan değerlendirmede usulüne uygun 

olmayan, eksik veya yanlış bilgi ve belgelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

7) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini 

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi 

gerekmektedir.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA 

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak 

ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen 

birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 

yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan 

sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma 

notunun eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.  

GENEL HÜKÜMLER 

1) Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar 

hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal 

edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek 

adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

İLETİŞİM 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı  

Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA 

Tel       : 0 (312) 5514517 - 5514716 

e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr 
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 12493/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12583/1-1 
 
  



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 2021 – Sayı : 31693 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12590/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12570/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12571/1-1 
  



18 Aralık 2021 – Sayı : 31693 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12572/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 

 12573/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12587/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 12588/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12584/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12584/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına

Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4924)
–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4925)

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler

Hakkında Karar (No: 954)

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine

Seçilenler Hakkında Karar (No: 955)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2021/590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599)

YÖNETMELİKLER
–– Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği
–– Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(2021/1)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2021/47)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 Tarihli ve 10645-1, 10645-2

ve 10645-3 Sayılı Kararları

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




