T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
24 Aralık 2021
CUMA

Sayı : 31699

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS
DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet
Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Özel Harekat Başkanlığını,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Trafik Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını,” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer
alan “Trafik Araştırma Merkezi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/7/2012

28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

31/12/2014

29222 (4. Mükerrer)

2-

18/5/2019

30778

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 268. Sayfadadır.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör
Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yılın Ocak ayı
başı itibarıyla arttırılmak üzere Bakanlık internet sayfasından ilan edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü” ibareleri “Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlık Müsteşarlık Makamından alınacak olur neticesinde”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/5/2018

30411

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA
ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Madde 3 – Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler,
hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri,
egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı
ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit
donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve
ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.
Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır:
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Genel Muayene ücreti, ortalama hız ölçüm donanımının koridor uzunluğunun ölçülmesi
ve giriş ile çıkış kesimlerinin birlikte çalışabilirliğine ve ölçüm doğruluğuna ilişkin genel kontroller için alınacak ücrettir. Donanım Muayenesi ücreti ise çok şeritli ortalama hız ölçüm donanımlarında, Genel Muayene ücretine ilave olarak koridor giriş ve çıkışındaki her bir şeritte
bulunan donanımların münferit kontrolleri için ayrı ayrı alınacak ücrettir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Özel damga yetkisi almış imalatçılar, her ayın sonunda o ay içerisinde muayene ve
damgasını yaptığı ölçü ve ölçü aletleri için geçerli olan muayene ve damgalama ücretlerini il
ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırırlar. Bu imalatçılar, muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuzu, muayene ve damgasını yaptığı ölçü aletlerine ilişkin bilgiler ile birlikte
her ay bir önceki ayın bilgilerini içerecek şekilde aylık olarak il müdürlüğüne bildirir. Bu fıkraya aykırı hareket edenler hakkında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i
ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümlerince idari ve cezai işlem
uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(4) Bölge başvurularında alan üzerinde yer alan binalar için yapı kullanma izin belgesi
olması halinde, 20 nci maddede belirtilen emsal ve taban alanı şartları aranmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“12) Bölge alanı başvurusunda alan üzerinde yer alan binaların kullanım fonksiyonuna
uygunluğu ve yeterliliği,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ayrıca “Bu alanlarda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” ifadesi ilgili kurum ve kuruluşlarca plan
notlarına işlenir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/8/2016

29797

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/2/2018

Ticaret Bakanlığından:

30340

—— • ——

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuyum
Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2021” ibaresi “30/6/2022” şeklinde değiştirilmiş, aynı geçici maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir
veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30/6/2022 tarihine
kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu
gösteren belgenin 31/12/2022 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2021

31454
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.”
MADDE 3 – 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer”
MADDE 3 – 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/6/2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/6/2021

31501
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
HOMEOPATİK TIBBİ ÜRÜNLER
RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; homeopatik tıbbi ürünlerin istenen etkililiğe,
güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere ruhsatlandırma, ambalajlama
ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi
ürünlere ilişkin uygulamaları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, endüstriyel olarak hazırlanmış, geleneksel veya endüstriyel proses içeren bir yöntemle üretilmiş homeopatik tıbbi ürünler ile bunlar için ruhsat
başvurusunda bulunan ve/veya ruhsat verilmiş olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
(2) 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik
Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılması amaçlanan tıbbi ürünler, hayvanlara ve bitkilere
yönelik hazırlanan homeopatik tıbbi ürünler ile majistral homeopatik tıbbi ürünler bu Yönetmelik 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) bendi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ambalaj bilgileri: İç veya dış ambalaj üzerindeki bilgileri,
b) Ambalaj örneği: Gerektiğinde kesme ve katlamanın ardından, ruhsata esas bilgiler
ile hazırlanan ambalaj bilgileri metninin üç boyutlu sunumunun net olmasını sağlayacak şekilde
iç ve dış ambalajın kopyasını sunan, tam renkli iki boyutlu, kesilip katlandığında piyasaya verilecek ambalajın birebir örneğinin oluşturulabildiği çizimi,
c) Ana tentür: Farmakopelerde tanımlanan homeopatik ana tentür imalat prosedürüne
uygun olarak hazırlanmış çözeltiyi,
ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
d) Başlangıç maddesi: Homeopatik stok hazırlamak için kullanılan ve farmakope veya
Materia Medica’da yer alan kaynağı,
e) 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,
f) Bitkisel drog: Kullanılan tıbbi bitkilerin binominal sisteme göre verilmiş botanik adı,
cins, tür, alt tür, varyete, otörü ve kullanılan bitki kısmının bilimsel adı ile beraber verilmek
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üzere işlem görmemiş hâlde çoğunlukla kurutulmuş, bazen taze, bütün, parçalanmış veya kesilmiş bitkileri veya bitki parçalarını, algleri, mantarları, likenleri ve özel bir işleme tabi tutulmamış bazı eksudatları,
g) Bitmiş ürün: Bütün üretim aşamalarından geçmiş, son ambalajı içinde kullanıma hazır homeopatik tıbbi ürünü,
ğ) Braille alfabesi: Tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan görme engelli
kişilere yönelik uluslararası çapta yaygın şekilde kullanılan okuma ve yazma sistemini,
h) Dilüsyon: Homeopatik tıbbi ürünün hazırlanma aşamasında uygun çözücü ve yöntem
kullanılarak konsantrasyonun azaltılması işlemini,
ı) Farmakope: Türk Farmakopesi veya Avrupa Farmakopesi veya bu Farmakopelerde
bulunmadığı durumlarda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin resmî farmakopesi veya bu farmakopelerin uygulanabilir olmadığı durumlarda ise Kurum tarafından uygun bulunan farmakopeyi,
i) Farmasötik şekil: Homeopatik tıbbi ürünün kullanım amacına uygun olarak üretilmiş
takdim şeklini,
j) Homeopatik stok: Homeopatik tıbbi ürünün potenslerinin hazırlanmasında kullanılan;
başlangıç maddesi ve/veya taşıyıcı madde ile oluşturulan ana tentürü ya da maseratı olabilen
preparatları,
k) Homeopatik tıbbi ürün: Farmakopede tanımlanmış olan homeopatik üretim prosedürüne uyumlu, homeopatik stoktan hazırlanan beşeri tıbbi ürünü,
l) Homeopatik Tıbbi Ürün Bilgisi (HÜB): Homeopatik tıbbi ürünle birlikte sunulan,
kullanıcı için hazırlanmış yazılı bilgileri içeren dokümanı,
m) Homeopatik tıbbi ürünün ismi: Homeopatik tıbbi ürünün icat edilmiş olan ticari ismini veya homeoptik tıbbi ürünün ruhsat sahibinin ismi ile birlikte farmakope veya Materia
Medica’da geçen ismini,
n) İyi tarım uygulamaları: Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem
veren bir hâle getirmek için uygulanması gereken işlemleri,
o) Kanun: 1262 sayılı Kanunu,
ö) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,
p) Lisansör Firma:
1) İthal edilen homeopatik tıbbi ürünün Türkiye’de ruhsatlandırılmasına ve satışına ilişkin gerçek ya da tüzel kişiyi yetkilendiren firmayı ya da,
2) Lisans ile imal edilen homeopatik tıbbi ürünün Türkiye’de imaline, ruhsatlandırılmasına ve satışına ilişkin gerçek ya da tüzel kişiyi yetkilendiren firmayı,
r) Materia Medica: Homeopatik stokların terapötik endikasyonlarını, pozoloji ve kullanım şekline dair bilgileri içeren, Kurum tarafından kabul edilen referans kitabı,
s) Nosod: İnsan veya hayvan hastalık prosesinden elde edilen ürünler, patojenler veya
bunların metabolik ürünleri, hayvan organlarının bozunma ürünleri veya kültüre alınmış mikroorganizmalar kullanılarak hazırlanan homeopatik preparatları,
ş) Öncelik Değerlendirme Kurulu: Tedavide veya teşhiste ilk olan, yenilik getiren veya
ilaca erişimin sürdürülebilirliğini veya ilacın topluma hızlı bir şekilde ulaşmasını temin etmek
üzere halk sağlığı açısından ihtiyaç duyulan, stratejik önemi haiz beşeri tıbbi ürünlere ait başvurulara Kurum iş ve işlemlerinde öncelik verilmesi amacıyla oluşturulmuş; çalışma usul ve
esasları ilgili kılavuz doğrultusunda belirlenen Kurulu,
t) Paket transfer sistemi: Paydaşlar arasında transfer edilen tüm ürünlerin karekodlarını
ve bu ürünleri içeren taşıma birimlerinin hiyerarşi bilgisinin transferini sağlayan uygulamayı,
u) Parti: Bir homeopatik tıbbi ürünün üretim sırasında tek bir üretim döngüsünde elde
edilen ve homojenliğin sağlandığı miktarını,
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ü) Potens: Homeopatik tıbbi ürünün potentizasyon seviyesini,
v) Potentizasyon: Homeopatik tıbbi ürün hazırlanması sırasında homeopatik stoktan
dilüsyon ile birlikte triturasyon veya sukkuzyon yoluyla gerçekleştirilen işlemi,
y) Ruhsat: Bir homeopatik tıbbi ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasötik şekil
ve potenste, kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip piyasaya sunulabileceğini gösteren, Kurum tarafından düzenlenen belgeyi,
z) Ruhsatlandırma: Bir homeopatik tıbbi ürünün, piyasaya sunulabilmesi için Kurum
tarafından yapılan inceleme ve onay işlemlerini,
aa) Ruhsat sahibi: Homeopatik tıbbi ürünün ruhsatına sahip olan gerçek ya da tüzel kişiyi,
bb) Sarkod: Sağlıklı organizmalardan (insan veya hayvan) elde edilen sağlıklı organların, dokuların veya metabolik faktörlerin homeopatik preparatlarını,
cc) Sorumlu teknik eleman: Başvuru sahibi tarafında görevlendirilmiş, eczacılık veya
tıp bilim dallarında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birisinden mezun olmuş, Bakanlık tarafından onaylı homeopati eğitimi almış ve homeopatik tıbbi ürünün iyi imalat uygulamaları dâhil ilgili mevzuata uygun olarak üretilmesinden sorumlu olan kişiyi,
çç) Sukkuzyon: Belirli bir güç ve şiddetle çalkalayarak karıştırmayı,
dd) Taşıyıcı madde: Homeopatik stokun hazırlığında veya potentizasyon prosesinde
kullanılan maddeleri,
ee) Triturasyon: Belirli bir güç ve şiddetle ezerek karıştırmayı,
ff) Üretim yeri: Homeopatik tıbbi ürünün iç ambalajlama öncesi farmasötik şeklinin
üretildiği yeri,
gg) Ürün: Homeopatik tıbbi ürünü,
ğğ) Varyasyon:
1) 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde ve ruhsatlı homeopatik tıbbi ürünlerdeki varyasyonlara dair kılavuzda belirtilen bilgilerin içeriklerinde veya,
2) HÜB ve homeopatik tıbbi ürünün ruhsatını etkileyen koşullar, yükümlülükler veya
kısıtlamalar ya da ambalaj bilgileri ve/veya HÜB’de,
yapılan değişiklikleri,
hh) Yardımcı madde: Homeopatik tıbbi ürünün terkibinde yer alan, homeopatik stok,
taşıyıcı madde ve ambalaj malzemesi dışında kalan maddeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ruhsat Başvurusu
Ruhsat yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir homeopatik tıbbi ürün piyasaya sunulamaz.
Ruhsat başvurusu ve başvuru şekli
MADDE 6 – (1) Türkiye’de yerleşik bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bir homeopatik
tıbbi ürünü piyasaya sunmak amacıyla ruhsat alabilmek için bu Yönetmeliğe ve Homeopatik
Tıbbi Ürünler Ruhsat Başvurusu Hakkında Kılavuza göre Kuruma ruhsat başvurusu yapar.
(2) Kurum tarafından gerekli görüldüğü hâller, mücbir sebepler veya zorunlu hâller dışında; ruhsat başvuruları sadece elektronik olarak kabul edilir ve ruhsatlandırma sürecindeki
tüm yazışmalar sadece elektronik ortamda gerçekleştirilir.
Ruhsat başvurusunda bulunabilecek kişiler
MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesi gereğince homeopatik tıbbi ürünü piyasaya
sunmak üzere ruhsat almak isteyen;
a) Gerçek kişilerin; eczacılık, tıp veya kimya bilim dallarında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birisinden mezun olmaları ve Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine
sahip olmaları,
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b) Tüzel kişilerin; (a) bendinde belirtilen vasıfları taşıyan birini “yetkili kişi” sıfatıyla
istihdam etmeleri,
şarttır.
(2) Diş hekimliği mesleğine mensup ve Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip
gerçek kişiler de diş hekimliğinde kullanılan homeopatik tıbbi ürünler için ruhsat başvurusu
yapma hakkına sahiptirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler
Ürüne ilişkin bilgiler
MADDE 8 – (1) Bir homeopatik tıbbi ürüne ruhsat almak isteyen gerçek veya tüzel
kişi, Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsat Başvurusu Hakkında Kılavuza uygun olarak hazırlanmış ve ürüne ilişkin aşağıda sıralanan hususların yer aldığı belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur:
a) Homeopatik tıbbi ürünün ismi.
b) Farmasötik şekli.
c) Uygulama yolu.
ç) Bitmiş ürünün içeriği.
d) Ambalaj boyutu.
e) Bitmiş üründe yer alan homeopatik stokun potensi.
f) Bitmiş üründe yer alan yardımcı/taşıyıcı maddelerin kantitatif miktarı.
g) Raf ömrü.
ğ) Güvenli potentizasyon yapıldığına ilişkin bilgiler.
(2) Bu maddede yer alan bilgilerden güncellenenlerin Kuruma bildirilmesi zorunludur.
İdari bilgiler
MADDE 9 – (1) Bir homeopatik tıbbi ürüne ruhsat almak isteyen gerçek veya tüzel
kişi, Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsat Başvurusu Hakkında Kılavuza uygun olarak hazırlanmış olan aşağıda sıralanan idari hususların yer aldığı belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur:
a) Başvuru sahibinin 7 nci maddede belirtilen mesleklerden birine mensup olduğunu
gösteren diploması veya noter onaylı sureti veya Yükseköğretim Kurulundan alınan mezuniyet
belgesi.
b) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, şirketin ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev ve unvanlarını belirten Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
c) Başvuru sahibinin başvuruyu yapmaya yetkili olduğunu gösteren onaylı belge.
ç) Başvuru sahibinin adı veya firma adı, daimi adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP)
adresi, telefon ve e-posta adresi.
d) Üretim yerinin adı, daimi adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.
e) Homeopatik tıbbi ürünün ithalatı durumunda, lisansör firma tarafından düzenlenmiş,
ithalatı yapan gerçek veya tüzel kişinin söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatı, Türkiye’de ruhsatlandırılması ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu gösteren belge.
f) Homeopatik tıbbi ürünün lisans altında üretilmesi durumunda, lisansör firma tarafından düzenlenmiş, üretimi yapan gerçek veya tüzel kişinin, söz konusu ürünün Türkiye’de
ruhsatlandırılması, üretimi ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu gösteren belge.
g) Başvurusu yapılan ithal veya lisanslı üretilen homeopatik tıbbi ürün için ürünün piyasaya sunulduğu diğer ülke/ülkelerin listesi ile listedeki ülkelerden birinin sağlık otoritesince
onaylanmış ruhsat/izin örneği ile varsa ruhsat/izin başvurusu yapılmış diğer ülkelerin listesi.
ğ) İç-dış ambalajlama, seri serbest bırakma ve seri kontrol/analizlerin yapıldığı yerlerin
adı, adresi, telefon ve e-posta adresi.
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h) Türkiye’de imal edilecek homeopatik tıbbi ürünlerin başvuru sahibinin üretici olmaması durumunda, 21/10/2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip bir üretici ile yaptığı
fason üretim sözleşmesi ve taraflara ait sicil tasdiknamesi.
ı) Homeopatik tıbbi ürüne ait homeopatik stok üretim yerleri ile ilgili olarak; Kurum
tarafından denetim kapsamına alınan homeopatik stok için homeopatik stok üretim yeri/yerlerine ait Kurumca düzenlenen, iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretim yapıldığını
gösteren belge ya da Türkiye’de faaliyet gösteren homeopatik stok üretim yeri/yerleri için üretim yeri izin belgesi; Kurum tarafından denetim kapsamına alınmayan homeopatik stok üretim
yerleri için bu yerlere yetkili bir sağlık otoritesi tarafından verilen, homeopatik stokun uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamalarına uygun üretildiğini gösteren belge ya da bu belgenin fiziki olarak düzenlenmediği durumlarda, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretim yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilen bilgi ya da belgeler.
i) Bitmiş ürünün tüm üretim basamakları için üretim yerine ait, Kurum tarafından verilmiş belge ya da Kurum tarafından belge düzenlenmeyen üretim basamakları için yetkili bir
sağlık otoritesi tarafından verilen, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretildiğini gösteren Kurum tarafından kabul edilmiş belge ya da bu belgenin
fiziki olarak düzenlenmediği durumlarda, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları
kılavuzlarına uygun üretim yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilen bilgi ya da belge veya
Ülkemizle karşılıklı tanıma anlaşması olan ülkelerin resmî otoritelerince verilmiş, iyi imalat
uygulamaları çerçevesinde üretim yapabileceğini gösterir belge ya da Türkiye’de imal edilecek
homeopatik tıbbi ürünler için üretim yeri izin belgesi.
j) Sorumlu teknik elemanın eczacılık veya tıp bilim dallarında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birisinden mezun olduğunu gösteren diploması veya noter onaylı sureti
veya Yükseköğretim Kurulundan alınan mezuniyet belgesi veya Bakanlık tarafından onaylı
denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
k) Sorumlu teknik elemana ait homeopati eğitimi sertifikası veya eşdeğer eğitim aldığını
gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
l) Farmakovijilans uygulamaları kapsamında ürün güvenliliği yetkilisi ve vekilinin özgeçmiş, adres, telefon, e-posta adresi ve bu kişinin görevini tanımlayan belge.
m) 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin
Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bilim servisini tanımlayan belge ve bu
servisin adresi, KEP adresi, telefon, e-posta adresi.
n) Başvurusu yapılan homeopatik tıbbi ürünün; ruhsat başvurusu, diğer ülkelerin yetkili
otoritesi tarafından reddedilmiş veya başvuru sahibi tarafından geri çekilmiş ise veya
ruhsatlı/izinli ürün geri çekilmiş veya ruhsatı/izni askıya alınmış ise bu ülkelerin listesinin,
ürünün söz konusu ülkedeki adı, yapılan işlemlerin tarihi ve gerekçesi ile birlikte belirtilmesi.
o) 13 üncü, 14 üncü ve 17 nci maddelere uygun olarak hazırlanan HÜB ve homeopatik
tıbbi ürüne ait piyasaya sunulacak boyut ve dizaynda ambalaj örnekleri ile ürünün ithalatı veya
lisanslı üretimi durumunda ayrıca varsa ürünün piyasaya sunulduğu diğer ülke veya ülkelerin
yetkili otoriteleri tarafından onaylanmış ve varsa onay tarihini gösteren, ürüne ait güncel orijinal
HÜB ve ambalaj örnekleri.
ö) Homeopatik tıbbi ürünün ithalatı veya lisanslı üretimi durumunda ürünün yetkili otorite tarafından onaylanan ambalaj örneği, HÜB ve yeminli Türkçe tercümesi veya yeminli tercümenin Ülkemizde yapılamadığı durumlarda başka bir ülkede Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş olan yeminli tercüme belgesi.
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p) 13 üncü, 14 üncü ve 17 nci maddelere uygun olarak ambalaj, HÜB ve takip sistemi
hakkında ilgili kılavuz doğrultusunda hazırlanmış HÜB ve homeopatik tıbbi ürüne ait piyasaya
sunulacak boyut ve dizaynda ambalaj örnekleri ile ürünün ithalatı veya lisanslı üretimi durumunda ayrıca varsa ürünün piyasaya sunulduğu diğer ülke veya ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından onaylanmış ve varsa onay tarihini gösteren, ürüne ait güncel referans ürüne ait HÜB
ve ambalaj örnekleri.
r) Ruhsat başvurusu yapılan homeopatik tıbbi ürünün çevre için yarattığı potansiyel
riskler de göz önünde bulundurularak ürünün saklanması, hastalara uygulanması, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine
uygun olarak, atık ürünlerin imha edilmesi ile ilgili alınacak tedbir ve güvenlik önlemleri.
(2) Başvuruda yer alan ve yurt dışından temin edilen tüm resmî belgeler apostil şerhli
veya konsolosluk onaylı olmak zorundadır. Tüm belgelerin Türkçe olarak sunulması esastır.
Kurum tarafından uygun bulunan kısımları İngilizce olarak sunulabilir. Ancak İngilizce dışındaki dillerde hazırlanmış olanlarının yeminli Türkçe tercümesi ile birlikte sunulması şarttır.
Yeminli tercümenin Ülkemizde yapılamadığı durumlarda başka bir ülkede Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş olan yeminli tercüme belgesi kabul edilebilir.
(3) Bu maddede yer alan bilgilerden güncellenenlerin Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Başlangıç maddeleri ve homeopatik stokların kontrolü, üretim yöntemi, bitmiş
ürün hakkında bilgiler
MADDE 10 – (1) Başlangıç maddeleri ve homeopatik stokların kontrolleri ile üretim
yöntemi ve bitmiş ürün kontrolleri hakkında aşağıdaki bilgiler Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsat Başvurusu Hakkında Kılavuza uygun olarak sunulur:
a) Başlangıç maddelerinin bilimsel adı, homeopatik stokun farmakopede belirtilen adı.
b) Başlangıç maddelerinin temin edildikleri yerlere ait bilgiler.
c) Homeopatik stokun nasıl elde edildiğini tanımlayan ve yeterli bibliyografi temelinde;
bunun homeopatik kullanımına yönelik gerekçelerini açıklayan belgeler.
ç) Başlangıç maddeleri ve homeopatik stokların spesifikasyonları, analiz kontrol yöntemleri ve kabul limitleri.
d) Homeopatik tıbbi ürünün özelliğine göre biyolojik bulaşma riski olmadığını kanıtlayan belgeler.
e) Homeopatik tıbbi ürün hayvansal kaynaklı maddeler içeriyorsa Bulaşıcı Süngerimsi
Ensefalopati (TSE)’ye neden olma riski olmadığına dair başvuru sahibi beyanı ve varsa resmî
otorite yazısının, insan kaynaklı başlangıç maddesi içeriyorsa viral kontaminasyon testlerinin
sunulması.
f) Homeopatik tıbbi ürüne ait formülasyonun doğruluğu ve üretici tarafından ürünün
kontrolünde kullanılan farmakope metodu ve spesifikasyonlarına yoksa firma metodu ve spesifikasyonuna göre olan yöntemlerin uygulanabilirliğinin tespiti için Kurum laboratuvarında
veya Kurum tarafından bu amaçla kabul edilmiş bir laboratuvarda analiz edilmiş olması.
g) Üretim metodunun tanımı.
ğ) Homeopatik stokun potentizasyon bilgisi ve üretim akış şeması.
h) Üretim metoduna özel (in-proses) kontroller.
ı) Farmakopede belirtilen üretim yöntemlerinin tekrar edilebilirliği, farmakopede yer
almıyor ise yöntemlerin validasyonu.
i) Ana tentür veya homeopatik stoklar için stabilite.
j) Bitmiş ürün spesifikasyonları.
k) Bitmiş ürün kontrol yöntemleri ve farmakopede belirtilen üretim yöntemlerinin tekrar
edilebilirliği, farmakopede yer almıyor ise yöntemlerin validasyonu.
l) Bitmiş ürünün stabilitesine ilişkin veri.
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m) Üretici tarafından kullanılan, uygulanabilir olduğu durumda farmakopeye uygun
olarak sunulan kontrol metotlarının tanımı.
n) Bitmiş ürünün toksik bileşiklerden hareketle hazırlanması hâlinde, tüm toksik bileşiklere ait teşhis ve miktarlarının tespit edildiği deneysel veriler.
o) Fizikokimyasal, biyolojik veya mikrobiyolojik testlerin sonuçları.
(2) Homeopatik tıbbi ürünü hazırlamak için kullanılan homeopatik stokun tanımı farmakope referansı ile gerekçelendirilir. Farmakopede bulunmadığı durumlarda Materia Medica
referansı ile gerekçelendirilebilir.
(3) Birinci fıkranın (o) bendinde belirtilen fizikokimyasal, biyolojik veya mikrobiyolojik testlerin sonuçları ile ilgili belgelerin, 11 inci maddeye uygun olarak hazırlanmış ayrıntılı
özetlerinin sunulması gerekir.
(4) Birinci fıkranın (n) bendinde belirtilen bitmiş üründeki dilüsyonlardan sebeple toksik bileşiklere ait teşhis ve miktarlarının tespit edilemediği durumlarda bitmiş ürünün kalitesinin
kanıtlanabilmesi için üretim ve dilüsyon prosesine ait tam validasyon sunulabilir.
(5) Nosod ve sarkodlar için gerekli olması halinde Kurum tarafından ilave bilgi ve belge
istenebilir.
(6) Bu maddede yer alan bilgilerden güncellenenlerin Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Uzman raporları
MADDE 11 – (1) Ruhsat başvuru sahibi, Kuruma başvuruda bulunurken başvurusu
yapılan homeopatik tıbbi ürünün kaliteli ve güvenli olduğuna ilişkin ilgili uzmanlarca imzalanmış uzman raporlarını sunar.
(2) Raporları hazırlayacak olan uzmanların niteliklerine göre görevleri şunlardır:
a) Analiz, toksikoloji ve benzer deneysel bilimler gibi kendi disiplinleri içindeki görevleri yerine getirmek ve elde edilen kalitatif ve kantitatif sonuçları nesnel olarak tanımlamak.
b) Gözlemlerini Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsat Başvurusu Hakkında Kılavuza göre
hazırlamak ve özellikle;
1) Analiz uzmanları için homeopatik tıbbi ürünün beyan edilen kompozisyonuna uygun
olup olmadığının, üretici tarafından kullanılan kontrol yöntemleriyle saptandığını,
2) Homeopatik tıbbi ürünün toksisite açısından uygun olduğunu,
belirtmek.
(3) Uzmanın özgeçmişinin, başvuru sahibi ile profesyonel ilişki beyanının ve gerektiğinde başvuru için kullanılan belgelerin gerekçesinin belirtilmesi gerekir.
(4) Uzmanların ayrıntılı raporları, başvuru sahibinin Kuruma sunduğu başvurunun ilişiğindeki belgelerin bir parçasını oluşturur.
(5) Ürünün iyi imalat uygulamaları dâhil ilgili mevzuata uygun olarak üretildiğini gösteren uzman raporu, sorumlu teknik eleman tarafından onaylanır.
Başvuru
MADDE 12 – (1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri
saklı kalmak kaydıyla Kurum tarafından sadece aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ürünlere
ilişkin başvurular değerlendirilir:
a) Homeopatik tıbbi ürünün oral veya haricen kullanılması.
b) Tek bir homeopatik stoktan elde ediliyor olması.
c) Homeopatik tıbbi ürünün tüm dosya bilgilerinde endikasyon bulunmaması.
ç) Homeopatik tıbbi ürünün güvenliliğini garanti edecek şekilde yeterli derecede seyreltilmiş olması; özellikle doktor reçetesi gerektirmeyecek şekilde bitmiş ürünün ana tentürün
her 10.000’inde birinden veya etkin maddelerin literatüre göre tedavide kullanılan en düşük
dozun 1/100’inden daha azını içermesi.
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(2) Aynı homeopatik stoktan türetilmiş farklı potense, uygulama yoluna ve farmasötik
şekle sahip her bir homeopatik tıbbi ürün için ayrı başvuruda bulunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ambalaj Bilgileri ve HÜB’e Dair Şartlar
Dış ambalaj üzerinde bulunması gereken bilgiler
MADDE 13 – (1) Homeopatik tıbbi ürünün dış ambalajında veya dış ambalajı bulunmaması hâlinde iç ambalajında;
a) Okunur ve net bir şekilde “Homeopatik Tıbbi Ürün” ifadesi,
b) Homeopatik tıbbi ürünün adı, potensi ve farmasötik şekli,
c) Homeopatik stokun farmakopede belirtilen adı ve potensi,
ç) Aşikâr etkileri olduğu bilinen ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri ve Kullanma Talimatındaki Yardımcı Maddelere İlişkin Kılavuzda yer alan yardımcı maddeler ile taşıyıcı maddeler; homeopatik tıbbi ürün topikal ise tüm yardımcı ve taşıyıcı maddeler,
d) Uygulama yöntemi ve gerekli ise uygulama yolu,
e) Ambalajın içerdiği ürün miktarı,
f) Homeopatik tıbbi ürünün çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklanması gerektiğine ilişkin uyarı,
g) Gerekli ise homeopatik tıbbi ürünle ilgili özel uyarılar,
ğ) Kullanım sırasında beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktora veya eczacıya danışılması ile ilgili uyarı,
h) Kesilmiş veya açılmış ambalajların satın alınmamasına ilişkin uyarı,
ı) Ürünün saklama koşulları ve ayrıca varsa özel saklama koşulları,
i) Üretim yeri ve adresi,
j) Ürünün ruhsat tarihi ve numarası,
k) "Kullanmadan önce homeopatik tıbbi ürün bilgisini okuyunuz." uyarısı,
l) "Sadece eczanelerde satılır.” uyarısı,
m) Ruhsat sahibinin adı ve adresi,
n) Parti numarası,
o) Son kullanma tarihi,
ö) Homeopatik tıbbi ürünün takip edilebilirliğini sağlamak için karekod ve yanında karekodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler,
p) Kullanılmayan ürünlerin veya ürünlerden kaynaklanan atıkların imhasına dair özel
uyarılar ile gerektiği takdirde uygun toplama sistemi,
yer alır.
(2) HÜB bulunmayan ürünlerin mevcut dış ambalajlarının HÜB’de yer alması gereken
ifadeleri içermesi gerekir.
(3) Homeopatik tıbbi ürün için Braille alfabesi gerekliliği, ürünün ticari ismi için geçerlidir. Ürünün bir kaç potensinin bulunduğu durumlarda ürünün potensi ve farmasötik şekil
ile sınırlanabilir.
(4) 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile
ambalajın cinsini belirten kısaltma ve malzeme cinsine ait numara bulundurulur. Homeopatik
tıbbi ürünlerin dış ambalaj atıklarının yönetimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(5) Homeopatik tıbbi ürünün dış ambalajı Türkçe olmalıdır.
İç ambalaj üzerinde bulunması gereken bilgiler
MADDE 14 – (1) İç ambalaj üzerinde bulunması gereken bilgiler aşağıdadır. (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen özellikleri taşımayan iç ambalajlarda, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının
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(ğ), (h), (k) ve (ö) bentlerinde belirtilen hususların haricinde, dış ambalaj üzerinde bulunması
gereken bilgilerin tümü yer alır.
a) Blister şeklindeki iç ambalajlarda asgari olarak;
1) Okunur ve net bir şekilde “Homeopatik Tıbbi Ürün” ifadesi,
2) Homeopatik tıbbi ürünün adı,
3) Homeopatik stokun farmakopede belirtilen adı ve potensi,
4) Karekod yanındaki gözle okunabilir bilgilerde yer alan tarih ile uyumlu şekilde yazılmış son kullanma tarihi,
5) Parti numarası,
6) Ruhsat sahibinin ismi veya amblemi veya logosu,
yer alır.
b) Ambalaj bilgileri yönünden belirlenen özellik ve bilgilerin yer alamayacağı kadar
küçük iç ambalajlarda asgari olarak;
1) Ürünün ismi, potensi, farmasötik şekli ve gerektiğinde uygulama yolu,
2) Uygulama yöntemi,
3) Karekod yanındaki gözle okunabilir bilgilerde yer alan tarih ile uyumlu şekilde yazılmış son kullanma tarihi,
4) Ambalajın içerdiği ürün miktarı,
5) Parti numarası,
6) Mümkünse ruhsat sahibinin ismi veya amblemi veya logosu,
yer alır.
(2) Dış ambalajı bulunmayan ürünlerin mevcut ambalajları, 13 üncü maddede belirtilen
dış ambalajda yer alması gereken ifadeleri içerir.
(3) Homeopatik tıbbi ürünün iç ambalajı Türkçe olmalıdır. Ancak gerekçesi Kurum tarafından uygun bulunan durumlarda ve dış ambalajın Türkçe olması koşuluyla iç ambalajın
Avrupa Birliği üye ülkelerinin resmî dillerinden birisi kullanılarak hazırlanması kabul edilebilir.
Semboller ve diğer bilgiler
MADDE 15 – (1) Dış ambalaj ve HÜB, özendirici olmamak ve tanıtım mahiyeti taşımamak kaydıyla 13 üncü ve 14 üncü maddelerin birinci fıkralarında belirtilen bilgileri açıklayan semboller ve resimli diyagramlar ile kullanıcılar için yararlı olan ve homeopatik tıbbi ürünün HÜB’ü ile uyumlu diğer bilgileri içerebilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen semboller, resimli diyagramlar ve bilgilere dair ayrıntılı
hususlar ambalaj, HÜB ve takip sistemi hakkında ilgili kılavuzda düzenlenir.
Ambalajlara dair diğer şartlar
MADDE 16 – (1) Çözüldükten, seyreltildikten veya açıldıktan sonra kullanım süresi
kısıtlı olan homeopatik tıbbi ürünler için kullanım süresi ve saklama şartları ambalaj üzerinde
ayrıca belirtilir.
(2) Karışma riskini ve hatayı önlemek için isim, farmasötik şekil ve takdim açısından
benzer olup potensi farklı olan homeopatik tıbbi ürün ambalajlarında gerekli yerlerde renk ve
boy farklılıkları belirgin şekilde sağlanır.
(3) Homeopatik tıbbi ürünün piyasaya arz edilmesi için mevcut olması hâlinde
HÜB’üne ait bilgilerin Türkçe olması zorunludur. Ancak gerekli hâllerde ve istenilen durumlarda dış ambalaj, iç ambalaj ve HÜB’de Türkçe yanında, Avrupa Birliği üye ülkelerinin resmî
dillerinden birisi, kullanılan bütün dillerde aynı hususların yer alması koşuluyla ve Kurum
onayı ile kullanılabilir.
(4) 13 üncü ve 15 inci maddelerinin birinci fıkraları ile 14 üncü maddenin birinci ve
ikinci fıkralarında belirtilen bilgiler kolaylıkla okunabilir, açıkça anlaşılır ve silinemez olmak
zorundadır.
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Homeopatik Tıbbi Ürün Bilgisi
MADDE 17 – (1) HÜB kullanıcının kolay anlayabileceği şekilde hazırlanır. HÜB aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ve Homeopatik Tıbbi Ürünlerin Ambalaj ve Homeopatik Tıbbi
Ürün Bilgisi Bilgileri ile Okunabilirliklerine ve Takibine İlişkin Kılavuza uygun olarak sunulur:
a) Homeopatik tıbbi ürünün tanımlanması için;
1) Homeopatik tıbbi ürünün adı, farmasötik şekli, homeopatik stokun bilimsel ismi ve
potensi,
2) Ambalajın içerdiği ürün miktarı,
3) “Homeopatik Tıbbi Ürün” ifadesi,
yer almalıdır.
b) Homeopatik tıbbi ürünün güvenli kullanımı açısından önemli olan yardımcı/taşıyıcı
maddeler hakkında özel uyarılar ile varsa homeopatik tıbbi ürüne özel gerekli uyarılar yer alır.
c) Homeopatik tıbbi ürünün doğru kullanımı için genel ve gerekli bilgiler olarak uygulama yöntemi ve eğer gerekliyse uygulama yoluna ilişkin talimatlara yer verilir.
ç) Homeopatik tıbbi ürünün yapısına bağlı olarak raf ömrü yer alır.
d) “Sadece eczanelerde satılır.” uyarısı yer alır.
e) Son kullanma tarihinin ambalaj üzerinde yer aldığını vurgulayan ifade ile birlikte;
1) Bu tarihten sonra kullanılmaması ile ilgili uyarı,
2) Saklama koşulları,
3) Gerektiği takdirde üründe gözle görülebilir bir bozulma/değişiklik durumuna karşı
uyarı,
4) Her homeopatik tıbbi ürünün sunumu için farmasötik şekil ve ağırlık, hacim veya
dozaj birimi olarak içeriği,
5) Üretim yeri adı ve adresi,
bulunur.
f) HÜB’ün en son güncellendiği tarih yer alır.
g) Ruhsat sahibinin adı ve adresi belirtilir.
ğ) HÜB, gerekli hâllerde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan görme engelli kişiler için Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsat Başvurusu Hakkında Kılavuz ile Homeopatik Tıbbi Ürünlerin Ambalaj ve Homeopatik Tıbbi Ürün Bilgisi Bilgileri ile Okunabilirliklerine ve Takibine İlişkin Kılavuz doğrultusunda hazırlanabilir.
h) HÜB’ün kolaylıkla okunabilir ve açıkça anlaşılır olması gerekir.
ı) Kullanılmış bir homeopatik tıbbi ürünün veya gerektiğinde, böyle bir üründen kaynaklanan atık maddelerin imhasına ilişkin özel önlemler belirtilir.
(2) 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaçların Güvenliliği
Hakkında Yönetmelikte bulunan ambalaj bilgileri hakkındaki gerekliliklere yer verilir.
(3) Homeopatik tıbbi ürünlerin homeopatik stok ve yardımcı/taşıyıcı maddelerinde hayvansal kaynak kullanıldığı durumlarda, HÜB’ünde bu kaynak ilgili kılavuzuna uygun olarak
yer alır.
Dağıtım
MADDE 18 – (1) Homeopatik tıbbi ürünün dağıtımında Homeopatik Tıbbi Ürünlerin
Ambalaj ve Homeopatik Tıbbi Ürün Bilgisi Bilgileri ile Okunabilirliklerine ve Takibine İlişkin
Kılavuz hükümlerine uymak zorunludur. Ancak resmî sağlık kurum ve kuruluşları tarafından
yapılacak satın almalarda ek bazı bilgiler, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak şartıyla ambalaj
bilgilerinde kullanılabilir.
(2) Ruhsat sahipleri; birden fazla homeopatik tıbbi ürünü sevk ederken, bu ürünlerin
güvenilirliğini sağlamak üzere, taşıma ambalajları kullanır. Taşıma ambalajları paket, koli, kutu
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veya bağ olarak ve iç içe konulacak şekilde olabilir. Taşıma ambalajlarının içerdiği miktarlar
satış esnasında açılmadan son noktaya kadar taşıyacak makul seviyelerde belirlenir.
(3) Taşıma ambalajlarının üstünde, taşıma ambalajını tanımlayan bilgileri içeren bir tanımlayıcı veya taşıma ambalajının içindeki homeopatik tıbbi ürünlerin karekod bilgilerinin tümünü içeren bir tanımlayıcı mutlaka bulunur. Taşıma ambalajı üzerine konulacak tanımlayıcılar
ilgili mevzuatta belirlenen şekilde uygulanır. Paydaşlar bu tanımlayıcıları aralarında transfer
etmek amacı ile Paket Transfer Sistemini kullanabilirler.
(4) Homeopatik tıbbi ürün ambalajlarının özelliği sebebiyle karekodlanmasında sorun
olan durumlarda birden fazla miktarı birlikte satılabilen homeopatik tıbbi ürünlerin taşıma ambalajları bir ürün gibi karekodlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ruhsat Başvurusunun Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arz Edilmesi
Başvurunun ön incelemesi
MADDE 19 – (1) Homeopatik tıbbi ürün için ruhsat almak üzere Kuruma sunulan başvuru dosyasının, başvurunun niteliğine göre sunulması gereken belgeler ve elektronik ruhsat
başvurusu gereklilikleri açısından eksiksiz bir başvuru olup olmadığı hususu, Kurum tarafından
ön incelemeye tabi tutularak değerlendirilir. Bu değerlendirme başvuru tarihi sırasına göre yapılır. Ancak Öncelik Değerlendirme Kurulu tarafından ruhsatlandırma işlemlerinde öncelikli
veya yüksek öncelikli olarak değerlendirilmesi uygun bulunan başvuruların ön değerlendirme
işlemleri öncelikli olarak yapılır.
(2) Başvuru dosyasının Kuruma ulaşmasından itibaren otuz gün içinde gerekli değerlendirme yapılarak sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun eksik bulunması hâlinde başvuru sahibi eksikliklerini otuz gün içinde tamamlar. Eksikliklerin tamamlanarak Kuruma sunulmasından sonra yapılacak ikinci ön inceleme de otuz gün içinde sonuçlandırılır.
Başvurunun değerlendirilmesi ve ruhsatlandırma kriterleri
MADDE 20 – (1) Başvuruda homeopatik tıbbi ürünün güvenliliğini kanıtlayan ve kalitesini gösteren belgeler bilimsel ve idari açıdan incelenir.
(2) Homeopatik tıbbi ürün ruhsatı verilirken ürünle ilgili olarak Kurum tarafından dikkate alınacak kriterler şunlardır:
a) Kalitenin, uygun teknolojik ve farmasötik özellikler ile gösterilmiş olması.
b) Öngörülen kullanım şartlarındaki güvenliliğin kanıtlanmış olması.
c) Kan ürünlerinde viral kontaminasyon olup olmadığını belirlemek için yapılmış olan
kontrol testlerinin, ürünün güvenli olduğunu kanıtlaması ve bu ürünlerin hazırlanmasında kullanılan plazmanın temin edildiği kaynağın bildirilmesi.
Ruhsatlandırma süresi
MADDE 21 – (1) Kurum, ön inceleme neticesinde başvurunun kabul edildiğini veya
reddedildiğini başvuru sahibine resmî olarak bildirir. Başvurunun kabul edildiğine dair bildirim
ruhsatlandırma sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. Ruhsatlandırma süreci sonraki iki yüz
on gün içinde sonuçlandırılır. Ancak Kurum dışı kuruluşların değerlendirmeleri için geçen süre,
hafta sonu tatili hariç olmak üzere resmî tatiller için geçen süre ve olağanüstü hâller için geçen
süre ruhsatlandırma süresine dâhil edilmez.
(2) Kurum tarafından ruhsatlandırma süreci sırasında başvuru sahibinden ek bilgi ve
belge talep edildiği hâllerde ilgili bilgi ve belgeler temin edilene kadar ruhsatlandırma süresi
durdurulur.
Başvurunun usulden reddi
MADDE 22 – (1) Kurum tarafından ruhsat başvurusunun bu Yönetmelik kapsamında
yapılan değerlendirmesinde, aşağıdaki durumların tespiti hâlinde, başvuru usulden reddedilerek
sahibine iade edilir:
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a) İlk ön incelemeye ilişkin eksiklerin tamamlanarak süresi içinde ikinci başvurunun
yapılmaması veya ikinci ön inceleme başvurusunda ilk ön incelemeye ilişkin eksikliklerin tamamlanmaması.
b) Ön inceleme süreci haricinde Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin veya
sunulacağı tarih bilgisiyle birlikte, bu bilgi ve belgelerin sunulamadığına ilişkin açıklamanın
en geç otuz gün içinde Kuruma sunulmaması.
c) Ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmış olduğunun başvuru sahibine resmî olarak
bildirildiği tarihten sonraki altmış gün içinde ruhsat bedelinin ödenmemesi.
Başvurunun esastan reddi
MADDE 23 – (1) Ruhsat başvurusunda bulunulan homeopatik tıbbi ürün analize tabi
tutulur. Analizde uygunsuzluk bulunması hâlinde ıslah edilmiş numuneneler ile analiz tekrarlanır. İkinci analizde de uygunsuzluk bulunması hâlinde firma temsilcileri ile analiz yöntemi
hakkında değerlendirme toplantısı yapılarak yeni numunenin analiz yöntemi tespit edilir ve
analizi gerçekleştirilir. Üçüncü analizde de uygunsuzluk bulunması hâlinde firma temsilcileri
ile son değerlendirme toplantısı yapılır, analiz uygunsuzluğu tarif edilir ve yeni analiz yöntemi
belirlenerek son defa analiz yapılır. Belirtilen analiz basamakları tamamlandığı hâlde, kalitatif
ve kantitatif formül uygunsuzluğunun ve beyan edilen spesifikasyonlarının kabul edilebilir limitlerin dışında bulunduğu durumlarda başvuru esastan reddedilir.
(2) Başvurunun değerlendirilme sürecinde aşağıda belirtilen her bir durum için başvuru
sahibine en fazla üç yazılı ve iki sözlü cevap hakkı tanınmasından sonra sunulan belge ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ürünün;
a) Kalitatif ve/veya kantitatif terkibinin homeopatik kurallar çerçevesinde potentizasyon
seviyesi de dâhil olmak üzere açıklanamadığı,
b) Normal kullanım koşullarında zararlı olabileceği,
c) Kalitesinin yeterli derecede belgelenmediği,
durumlarından en az birinin tespiti hâlinde ruhsat başvurusu esastan reddedilir.
Başvurunun esastan reddinin bildirimi ve itiraz
MADDE 24 – (1) Ruhsat başvurusunun esastan reddi hâlinde karar gerekçeli olarak
başvuru sahibine bildirilir veya bildirim yapılamaması halinde Kurum internet sitesinde ilan
edilebilir. Başvuru sahibinin karara karşı bildirim veya ilan tarihinden itibaren kırk beş gün
içinde Kuruma itiraz etme hakkı vardır. Kırk beş gün içinde itiraz edilmediği takdirde, başvuru
belgeleri sahibine iade edilir. Başvuru sahibinin belgeleri iade almaması durumunda;
18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) İtiraz doksan gün içinde Kurum tarafından değerlendirilerek sonuç başvuru sahibine
bildirilir. İtirazın değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülür ise başvuru sahibine sözlü açıklama ve savunma hakkı verilir.
(3) İtirazın değerlendirilmesi sonucunda çıkan karar kesin olup mezkûr karara ilişkin
Kuruma itiraz edilemez.
(4) Başvurunun esastan reddi başvuru sahibinin yeniden bir ruhsat başvurusu yapmasına
engel değildir.
Ruhsatın verilmesi
MADDE 25 – (1) Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan belgelerin incelenmesi
ve değerlendirilmesi sonucunda, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara uygun olduğu tespit
edilen homeopatik tıbbi ürünlere ruhsat düzenlenir ve başvuru sahibi bilgilendirilir.
(2) Kurum tarafından ruhsatlandırılan homeopatik tıbbi ürün ile homeopatik stok açısından birim dozda aynı bileşime ve potense sahip, aynı farmasötik şekildeki ürün için aynı
gerçek veya tüzel kişiye, farklı bir ticari isimle de olsa ikinci bir ruhsat verilmez.
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(3) Aynı gerçek veya tüzel kişi aynı homeopatik stoka sahip homeopatik tıbbi ürünlerin,
farklı potens veya uygulama yolu veya farmasötik şekilleri için farklı bir ticari isim kullanamaz.
(4) Kurum tarafından hâlihazırda ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş bir beşeri tıbbi
ürün, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, sağlık beyanı ile satışa sunulabilecek ürünler, kozmetik
ürünler veya takviye edici gıdalar ile aynı isimde bir homeopatik tıbbi ürün ruhsatı verilemez.
(5) Kurumca ruhsat, sertifika ve diğer uluslararası geçerliliği olan belgeler fiziki doküman olarak da hazırlanabilir.
(6) Kurum tarafından ruhsatlandırılan homeopatik tıbbi ürünlerin listesi Kurum resmî
internet sayfasında ve yılda bir kez olmak üzere Resmî Gazete’de ilan edilir.
Ruhsatlandırma sonrası varyasyonlar
MADDE 26 – (1) 33 üncü madde hükmü istisna olmak üzere homeopatik tıbbi ürün
ruhsatlandırıldıktan sonra bu ürüne ilişkin tüm değişiklikler için ilgili kılavuz hükümlerine
göre ruhsat sahibi tarafından Kuruma başvuru yapılır.
(2) Ruhsat başvurusu yapılan bir homeopatik tıbbi ürün için ürün isminde değişiklik
haricinde idari değişiklikler ile zorunlu hâller dışında kalan varyasyon başvuruları kabul edilmez.
(3) Birinci fıkraya göre yapılan varyasyon başvurusu için Kurum tarafından talep edilen
bilgi ve belgelerin veya sunulacağı tarih bilgisi ile birlikte bu bilgi ve belgelerin sunulamadığına
ilişkin gerekli açıklamaların en geç otuz gün içinde Kuruma sunulmaması durumunda varyasyon başvurusu geçerliliğini yitirir. Varyasyonun uygulanamamasının ilgili homeopatik tıbbi
ürün için kalite ve güvenlilik sorunları oluşturduğu durumlarda 28 inci madde hükümleri uygulanır.
(4) Kurum, başvuru olması halinde fiyat tarifesinde yer alan bir ücrete tabi olmak kaydı
ile homeopatik tıbbi ürün ruhsatlandırıldıktan sonra başvuru sahibine bilimsel tavsiye verebilir.
Ruhsatın geçerlilik süresi
MADDE 27 – (1) Kurumca ruhsatlandırılan homeopatik tıbbi ürünler için düzenlenen
ruhsatlar, ruhsat sahibi tarafından 31 inci maddede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
koşuluyla süresiz olarak geçerlidir.
Ruhsatın askıya alınması
MADDE 28 – (1) Ruhsatlı bir homeopatik tıbbi ürün ile ilgili olarak;
a) Ruhsata esas olan içeriğinden farklı bir içerik ile üretilmesi,
b) Ruhsata esas içerik, potens, farmasötik şekil ve ambalajda Kurumun bilgisi ve/veya
onayı dışında değişiklik yapılması,
c) Ruhsat sahibi tarafından üretim ve kontrol yöntemleri bakımından bilimsel ve teknik
ilerlemelerin dikkate alınmaması ve homeopatik tıbbi ürünün genel kabul gören bilimsel yöntemlerle üretilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla gerekli değişikliğin yapılmaması
veya değişiklik yapılmışsa bu değişikliğin Kurumun onayına sunulmaması,
ç) Yapılan piyasa kontrolleri sonucunda hatalı olduğu tespit edilen ürünler için yapılan
uyarının dikkate alınmaması ve hatalı üretime devam edilmesi,
d) Ruhsat sahibi tarafından, ürünle ilgili olarak Kurum talimatlarına Kurum tarafından
belirlenen sürede cevap verilmemesi,
e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan başvuruda sunulan belgelerde ürünün kalite
veya güvenliliğini etkileyecek yanlışlık olduğunun tespit edilmesi veya sunulan belgelerin geçerliliğini yitirmesi,
f) Ruhsat sahibi tarafından sunulan gerekçelerin Kurum tarafından uygun bulunmaması,
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g) Farmakovijilans uygulamaları çerçevesinde ulaşan bildirimlerin Kurum tarafından
değerlendirilmesi sonucunda ruhsatın askıya alınmasına karar verilmesi,
ğ) İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatın askıya alınmasını gerektiren hâllerin tespit edilmesi,
h) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (ı) bentlerinde yer alan üretim metodu ve
üretici tarafından kullanılan kontrol metotlarının belirtildiği şekilde uygulanmadığının tespit
edilmesi,
ı) HÜB’de gerekli güncellemelerin yapılmaması veya bildirilmemesi,
i) Kurum tarafından uygun bulunması şartıyla ticari serinin büyüklüğü nedeniyle tek
bir ülke piyasası için üretilmediği veya Ülkemiz piyasasına sunulamadığı durumlar hariç olmak
üzere, bir homeopatik tıbbi ürünün ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren ilk otuz ay içinde en az
bir ticari serisinin piyasaya sunulmamış olması,
j) Ülkemizde imal edilen ve daha önce piyasaya sunulmuş olan, karekod uygulaması
kapsamındaki ruhsatlı bir homeopatik tıbbi ürünün kesintisiz otuz ay boyunca en az bir ticari
serisinin yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda; Ülkemize ithal edilen ürün için ise yurtiçi piyasada
olmadığının belirlenmesi veya karekod uygulamasının kapsamı dışındaki homeopatik tıbbi
ürünler için piyasaya sunulduğunu gösteren resmî belgelerin Kuruma sunulmaması,
k) 31 inci maddede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
l) Bu Yönetmelikte belirtilen ambalaj bilgileri ve homeopatik tıbbi ürün bilgisi ile ilgili
hükümlere uyulmaması,
m) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan taahhütlerin 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi,
durumlarından en az birinin tespiti hâlinde, homeopatik tıbbi ürüne ait ruhsat Kurum
tarafından askıya alınır.
(2) Ruhsatı askıya alınan homeopatik tıbbi ürünün piyasaya arz için yapılan üretimi veya ithalatı durdurulur. Hâlihazırda ithal edilmiş veya üretilmiş olan homeopatik tıbbi ürünler
Kurum tarafından aksi yönde karar alınmadıkça piyasaya arz edilemez. Piyasada bulunan homeopatik tıbbi ürünler hakkındaki karar, ruhsatın askıya alınma gerekçesi dikkate alınarak Kurum tarafından verilir.
(3) Kurum, gerektiğinde kullanıma hazır bulunmamaları durumunda ciddi halk sağlığı
sorunlarına yol açabilecek veya Ülkemiz piyasasında hiç ihtiyaç duyulmayan ancak ihraç edilen
homeopatik tıbbi ürünler için birinci fıkranın (i) ve (j) bentlerinin uygulanmasına istisna getirebilir.
(4) Ruhsatı askıya alınan homeopatik tıbbi ürünlerin listesi Kurum resmî internet sayfasında ilan edilir.
(5) Birinci fıkranın (i) veya (j) bentlerinde belirtilen nedenlerle ruhsatı askıya alınan
ürünlerin tekrar piyasaya verilmek istenmesi halinde Kurumca belirlenen usullere uygun olarak,
ürünü en geç altı ay içinde piyasaya arz etme taahhüdü ile Kuruma ruhsatın askıdan indirilmesi
için başvuru yapılır. Kurum tarafından uygun bulunması durumunda ürün ruhsatı askıdan indirilir. Taahhüt edilen süre içerisinde piyasaya arz edilmeyen ürünler için 29 uncu madde doğrultusunda işlem tesis edilir.
Ruhsatın iptali
MADDE 29 – (1) Aşağıda belirtilen durumlardan birinin mevcudiyeti hâlinde ürün için
verilmiş olan ruhsat iptal edilir:
a) 28 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan hâllerden (i) ve (j) bentlerinde sayılanlar
hariç olmak üzere biri veya birkaçı sebebiyle ruhsatı askıya alınan ürünler hakkında ruhsat sahibi tarafından ruhsatın askıya alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde askıya alınma gerekçesinin aksini ispatlayan belgelerin sunulmaması veya durumu açıklayan belgelerin Kurum
tarafından uygun bulunmaması.
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b) Ruhsat üzerinde Kuruma tebliğ edilmiş haciz veya tedbir kararı bulunmaması koşuluyla ruhsat sahibinin talebi ve Kurumun uygun görmesi.
c) 28 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen süre içerisinde ürünlerin piyasaya arz edilmemesi.
(2) Ruhsatı iptal edilen bir homeopatik tıbbi ürünün üretimi veya ithalatı durdurulur.
Hâlihazırda piyasada bulunan ürünler hakkındaki karar, ruhsatın iptal gerekçesi dikkate alınarak
Kurum tarafından verilir.
(3) Birinci fıkranın (b) bendine göre iptal işlemi uygun görülen ruhsatlar altı ay süreyle
Kurum resmî internet sayfasında ilan edilir. Bu durumdaki ruhsatlar, talep hâlinde, ürünü piyasaya arz etme taahhüdünde bulunan ve bu Yönetmelikle belirlenen ruhsat başvurusunda bulunma şartlarını haiz gerçek veya tüzel kişilere, bu kişilerin talepleri ve ruhsat sahibinin rızası
bulunması hâlinde, ruhsat devri başvuru şartlarının sağlanması koşuluyla devredilir. Devir başvurusu yapılan ruhsatların iptal edilme işlemine devam edilmez.
(4) Kurum tarafından ruhsatları iptal edilen homeopatik tıbbi ürünlerin listesi Kurum
resmî internet sayfasında ilan edilir.
Ruhsatın ya da ürün dosyalarının zayi olması
MADDE 30 – (1) Kurum tarafından verilmiş olan ruhsatın zayi olması durumunda ruhsat sahibi tarafından ruhsatın zayi olduğunu gösterir ulusal gazete ilanı ile Kuruma zayi ruhsat
başvurusu yapılır. Bu durumda yeni bir ruhsat belgesi düzenlenir.
(2) Ruhsat başvurusu yapılmış homeopatik tıbbi ürünün ruhsat dosyanın zayi olması
halinde başvuru sahibi veya ruhsat sahibi tarafından Kuruma, zayi ruhsat dosyası başvurusu
yapılır. Kurum tarafından gerekçesi uygun bulunan başvurular için başvuru sahibine dosyanın
bir kopyası verilir.
Ruhsat sahibinin sorumluluğu
MADDE 31 – (1) Ruhsat sahibi, ruhsatına sahip olduğu homeopatik tıbbi ürün ile ilgili
olarak aşağıdaki hususlarda Kuruma karşı sorumludur:
a) Homeopatik tıbbi ürünün başvuru ekinde verilen ve Kurum tarafından kabul edilen
spesifikasyonlara uygun olarak üretilmesi.
b) Üretim ve kontrol yöntemleri bakımından bilimsel ve teknik ilerlemelerin dikkate
alınması ve homeopatik tıbbi ürünün genel kabul gören bilimsel yöntemlerle üretilmesini ve
kontrol edilmesini sağlamak amacıyla gerekli her türlü değişikliği yapmak üzere Kurumun
onayına sunulması.
c) Homeopatik tıbbi ürünle ilgili herhangi bir değişiklik olduğunda, ilgili kılavuz hükümleri çerçevesinde ilgili değişikliğin Kuruma bildirilmesi.
ç) Homeopatik tıbbi ürünün doğru ve güvenli kullanımını sağlamak için gerektiği durumlarda HÜB’ün güncellenmesi.
d) Homeopatik tıbbi ürün hakkında Kurum tarafından talep edilen hususlara zamanında
cevap verilmesi.
e) Farmakovijilans uygulamaları çerçevesinde İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
f) Ruhsatına sahip olduğu homeopatik tıbbi ürünün piyasada bulunabilirliğinin sağlanması.
g) Homeopatik tıbbi ürünün ruhsatın askıya alınması veya piyasadan çekilmesi ile ilgili
alınan her türlü tedbirin tüm detaylarıyla birlikte derhal Kuruma bildirilmesi.
ğ) Homeopatik tıbbi ürünlerle ilgili belirlenmiş harçların ve ücretlerin ödenmesi.
h) Farmakovijilans uygulamaları kapsamında ürün güvenliliğinden sorumlu nitelikli
bir kişinin ve bu kişinin vekilinin sürekli olarak bünyesinde bulundurulması.
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ı) Homeopatik tıbbi ürünün biyolojik bir tıbbi ürün olması durumunda bulaşabilecek
enfeksiyonların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
i) Homeopatik stok olarak bitkisel drog veya preparat kullanılıyorsa bu stokun elde
edildiği bitkinin doğru teşhis edilmesinden ve uygulanabilir olduğu durumlarda iyi tarım uygulamaları doğrultusunda yetiştirilmiş olması.
j) İthal edilen, ihraç edilen veya lisans altında Ülkemizde üretilen homeopatik tıbbi
ürünlerin kalite ve/veya etkililik ve/veya güvenlilik nedeniyle; ruhsatlı olduğu diğer ülkelerde
ruhsatın askıya alınması veya iptal edilmesi veya piyasadan geri çekilmesi veya toplatılması
durumunun Kuruma bildirilmesi.
k) İlgili kılavuzda yer alan İlaç Takip Sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
(2) Kurum, ruhsat sahibinden HÜB’ün tam ve kısmi görme engelli kişiler için uygun
formatta sağlanmasını talep edebilir.
(3) Ruhsat ya da başvuru sahibi bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak başvuru yapmak ve Kuruma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyidi ile yükümlü olup
bu bilgi ve belgelerin sonuçlarından doğacak her türlü sorumluluğu kabul eder.
(4) Ruhsat ya da başvuru sahibi ürünü ile ilgili Kuruma sunduğu tüm belgelerin asıllarını saklamakla ve talep edildiğinde Kuruma sunmakla sorumludur.
(5) Homeopatik tıbbi ürünün ruhsatlandırılmış olması ruhsat sahibinin hukuki ve cezai
yükümlülüğünü etkilemez.
Ruhsat devri
MADDE 32 – (1) Kurum tarafından ruhsatlandırılmış bir homeopatik tıbbi ürünün ruhsat devri yapılabilir. Ruhsat devir işlemleri için aşağıdaki belgeler Kuruma sunulur:
a) Mahkemece ruhsatın devredildiğine dair mahkeme ilamı veya icra dairesince ruhsatın
cebri icra yoluyla satıldığına ilişkin karar veya noter huzurunda düzenlenmiş ve aşağıdaki hususları içeren sözleşme:
1) Ruhsat devri işlemine konu olan homeopatik tıbbi ürünün ismi, ruhsat tarihi ve sayısı.
2) Ruhsatı devredecek ve ruhsatı devralacak olan gerçek veya tüzel kişilerin isim ve
adresleri.
3) Kurum tarafından onaylanmış, tam ve güncellenmiş olan mevcut homeopatik tıbbi
ürün dosyasının eksiksiz bir biçimde devralan kişiye teslim edildiğine dair tutanak.
b) Ruhsatı devralan kişinin, ruhsat sahibinden beklenen tüm sorumlulukları yerine getirebileceğini gösteren aşağıdaki belgeler:
1) 7 nci maddede ruhsat başvurusunda bulunabilecek kişiler için belirtilen mesleklerden
birine mensup olduğunu gösteren diploma aslı veya noter onaylı sureti veya Yükseköğretim
Kurulundan alınan mezuniyet belgesi.
2) Tüzel kişi olması durumunda, şirketin ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev ve unvanlarını belirten Türkiye Ticaret Sicili gazetesi.
3) İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik kapsamında farmakovijilans yetkilisi ile
ilgili belgeler.
4) Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bilim
servisini tanımlayan belge ve bu servisin adresi, telefon numarası ve KEP adresi.
c) Ruhsatı devralan kişinin adı, soyadı, adresi, telefon numaraları ve KEP adresi ile birlikte, homeopatik tıbbi ürünün güncellenmiş HÜB, iç ve dış ambalajın birer örneği ve noter
aracılığıyla yapılan devirlerde, söz konusu ürün için daha önce verilmiş olan ruhsatın aslı; güncellenmiş HÜB’ün sunulamadığı durumlarda, ürüne ait HÜB ile ilgili gerekli tüm değişiklik
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ve güncellemelerin ürünün ruhsat devir işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili kılavuzlar doğrultusunda yapılacağına ve onay alınmadan satış izni başvurusu yapılmayacağına ilişkin devralan tarafından eksiksiz olarak hazırlanmış taahhütname.
ç) Homeopatik tıbbi ürünün ithalatı durumunda, lisansör firma tarafından düzenlenmiş,
ithalatı yapan gerçek veya tüzel kişinin söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatı, Türkiye’de ruhsatlandırılması ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu gösteren belge.
d) Homeopatik tıbbi ürünün lisans altında üretilmesi durumunda, lisansör firma tarafından düzenlenmiş, üretimi yapan gerçek veya tüzel kişinin, söz konusu ürünün Türkiye’de
ruhsatlandırılması, üretimi ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu gösteren belge.
e) Türkiye’de imal edilecek homeopatik tıbbi ürünlerde başvuru sahibinin üretici olmaması durumunda, Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen
şartlara sahip bir üretici ile yaptığı fason üretim sözleşmesi.
(2) Noter aracılığı ile yapılan devirlerde birinci fıkrada sayılan belgelere ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Devralan firma tarafından hazırlanan, devir başvurusu sırasında homeopatik tıbbi
ürün ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığına ilişkin taahhütnamenin sunulması gerekir.
b) Devir işleminin gerçekleşmesinin ardından, homeopatik tıbbi ürüne ilişkin olarak
gerekli tüm değişiklik ve güncellemelerin yapılacağına dair, devralan firma tarafından hazırlanmış bir taahhütnamenin eksiksiz olarak sunulması hâlinde, mevcut ürün dosyasına ilişkin
olarak gerekli güncellemeler ve varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik işlemler, ürünün ruhsat devir işlemleri yapıldıktan sonra, ilgili kılavuzlar doğrultusunda yapılır ve onay alınmadan
satış iznine başvurulamaz.
c) Talep olması hâlinde; ruhsatı devreden ve devralan firmaların yazılı ve noter tasdikli
mutabakatı koşulu ile yeni ruhsatın düzenlendiği tarihten sonra altı ay süre ile eski barkodlu
ürünlerin üretilmesine ve sadece devralan firma tarafından piyasaya sunulmasına izin verilir.
Bu durumdaki ürünlerin üretim bildirimlerine ilişkin kontrol işlemleri İlaç Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bu ürünler, miatları doluncaya kadar piyasada bulunabilir. İthal edilirken
devredilen ürünlerin devreden firma tarafından piyasaya arzı durdurulur. Yeni ruhsatın düzenlendiği tarihten sonra altı ay süre ile eski barkodlu ürünler devreden firma tarafından ruhsatı
devreden ve devralan firmaların yazılı ve noter tasdikli mutabakatı koşulu ile ithal edilebilir.
Ancak bu ürünler devreden firma tarafından İlaç Takip Sistemine üretim bildirimi yapılması
ve ürünlerin İlaç Takip Sistemi üzerinden devralan firmaya devredilmesi koşulu ile piyasaya
arz edilebilir.
(3) Lisansör firmanın söz konusu ürünün Türkiye’de ruhsatlandırılmasına/satışına/üretimine ilişkin yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiyi değiştirmesi durumunda, birinci fıkrada
sayılan belgelere ek olarak mevcut ruhsat sahibinin ruhsat aslını iade ettiğini bildiren yazısının
sunulması; mevcut ruhsat sahibinin yetkisinin kalmadığını gösteren mahkeme kararı sunulduğunda ise birinci fıkranın (a) bendi hariç homeopatik tıbbi ürünün güncel Modül 1 dosyası ile
birlikte bu maddedeki tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur.
(4) Kurum, yapılan ruhsat devri başvurusunu otuz gün içinde değerlendirir.
Ruhsat başvurusunun devri
MADDE 33 – (1) Ruhsat başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişi başvurudan oluşan
haklarını 32 nci maddede belirtilen ilgili koşulları yerine getirmek suretiyle başka bir gerçek
veya tüzel kişiye devredebilir.
Satış izni alınması
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ruhsatlandırılarak ilk kez piyasaya sunulacak homeopatik tıbbi ürün için satış izni alınması zorunludur.
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(2) Ruhsat sahibi; depolama faaliyetlerini kendi gerçek veya tüzel kişiliğine ait tesislerde yapması durumunda Kurum tarafından düzenlenen belgeyi, bunun dışındaki durumlarda
ise depolama yerine ait Kurum tarafından düzenlenen belgeyi, taraflar arasında ürünün depolanmasına yönelik olarak imzalanmış belgeyi, taraflara ait sicil tasdiknamesini satış izni başvurusu ile birlikte Kuruma sunar.
(3) Kurum, satış izni için başvurulan homeopatik tıbbi ürüne ilişkin tüm basılı materyalleri gerekli bilgiler açısından inceler.
(4) Homeopatik tıbbi ürünün ruhsata esas ambalaj bilgilerinin ve/veya özelliklerinin
ve/veya HÜB’ün değişmesine yol açan işlemler için yeniden satış izni alınmasına gerek yoktur.
Ancak üretim yerinin yurtdışından Ülkemize ya da Ülkemizden yurtdışına transferi, ambalaj
boyutu değişikliği ruhsat devir işlemleri sonrasında ve 28 inci maddenin beşinci fıkrası doğrultusunda ruhsatının askıda olma durumu kaldırılan ürünler piyasaya sunulmadan önce; ikinci
fıkrada belirtilen belgeler ile birlikte Kuruma başvurularak satış izni alınması gerekir.
Kan ürünü içeren homeopatik tıbbi ürünlerin piyasaya sunum izni
MADDE 35 – (1) Satış izni bulunan, izinli olup ruhsat başvurusunda bulunulmuş veya
ruhsatlı olan kan ürünleri için ruhsat/izin sahibi, ürününü piyasaya sunmadan önce 34 üncü
maddede yer alan hususlara ek olarak ürünün her serisi için piyasaya sunum izni almak üzere
Kuruma başvurur.
(2) Piyasaya sunum izni öncesi, kan ürünlerinin veya kan ürünü içeren homeopatik tıbbi
ürünlerin her serisi ve bu serilerde kullanılan her bir plazma havuzu için ürüne göre belirlenen
analizler, Kurum laboratuvarında veya Kurum tarafından bu amaçla kabul edilmiş bir laboratuvarda yapılmış olmalıdır. Ancak kan ürününün, homeopatik tıbbi ürünün içeriğinde homeopatik stok olarak bulunmadığı ve plazma havuzunun temin edilememe gerekçelerinin Kurum
tarafından uygun bulunduğu hallerde; plazma havuzu analizi aranmaksızın homeopatik tıbbi
ürünün her serisi için ürüne göre belirlenen analizler, Kurum laboratuvarında veya Kurum tarafından bu amaçla kabul edilmiş bir laboratuvarda yapılmış olmalıdır.
(3) Kan ürünleri veya kan ürünü içeren homeopatik tıbbi ürünlere piyasaya sunum izni
alınabilmesi için satışa sunulması talep edilen miktar ile aşağıda belirtilen belge ve bilgilerin
Kuruma sunulması ve ikinci fıkra uyarınca yapılan analizler ile birlikte mezkûr belgelerin Kurum tarafından uygun bulunması halinde ilgili homeopatik tıbbi ürünlere piyasaya sunum izni
verilir.
a) Homeopatik tıbbi ürünün ismi ve içeriği.
b) Her seri bulk veya bitmiş ürün için akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvar tarafından verilen ulusal sağlık otoritesi tasdikli seri serbest bırakma sertifikası (belgenin
yurtdışından temin edilmesi halinde apostil şerhli/konsolosluk onaylı).
c) Her seri için üretim merkezinin teknik müdürü tarafından onaylanmış analiz sertifikasının aslı.
ç) Her serinin hangi ülkelerde satıldığını veya serinin tümünün Ülkemize ithali söz konusu olduğu durumlarda ise ilgi seride kullanılan plazma havuzlarının kullanıldığı diğer ürünlerin hangi ülke/ülkelerde satıldığını gösteren ruhsat sahibi ve uygulanabilir olduğu durumlarda
lisansör firma tarafından düzenlenmiş, satılan ürünlerin miktarını gösteren belge.
d) Plazma bağışında esas alınan kurallar, plazmanın toplanma tarihi ve donör tipi (gönüllü, paralı) ve gerekli durumlarda donörlerin listesi.
e) Her plazma havuzuna ait örneklerin HBsAg, HIV ½ ve HCV RNA testinin uygulandığını ve neticelerini belirten akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvar tarafından
verilen belge.
f) Her seri için donörlerin Kurumca belirlenen hastalıklar veya hastalıkların şüphesi
(Creutzfeld-Jacob (CJ) hastalığı gibi) yönünden güvenli olduğuna ve donörler arasında bu hastalıklara sahip donör olmadığına dair üretici tarafından düzenlenmiş belge.
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g) Ruhsat sahibi ve uygulanabilir olduğu durumlarda lisansör firma tarafından düzenlenen seri numarası belirtilen ürüne ait güncel varyasyon taahhüdü.
(4) Kan ürünlerinin bulk ürün olarak ithal edilip bitmiş ürün üretiminin Ülkemizde yapılmak suretiyle piyasaya sunulması öngörülen homeopatik tıbbi ürünlerde ise ithal edilmek
istenilen bulk ürünün her serisi için üçüncü fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde yer
alan hususların yanı sıra bulk üründe kullanılan plazma havuzlarının kullanıldığı diğer ürünlerin
ruhsatlandırıldığı/üretildiği ülkeler ile hangi ülkelerde satıldığını gösteren ruhsat sahibi ve uygulanabilir olduğu durumlarda lisansör firma tarafından düzenlenmiş orijinal belgenin Kuruma
sunulması gerekir. Bulk olarak ithal edilerek Ülkemizde üretimi gerçekleştirilen ve bu doğrultuda ruhsatlandırılmış ve satış izni verilmiş kan ürünleri için bu fıkra kapsamında tüm belgelerin
sunulması ve ikinci fıkra uyarınca yapılan analizlerin ve ilgili bilgi ve belgelerin uygun bulunması kaydıyla üçüncü fıkranın sadece (g) bendinde ifade edilen taahhüdün sunulması halinde
piyasaya sunum izni verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Güven
MADDE 36 – (1) Kurum, bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki değerlendirmelerde,
ülkelerin resmî sağlık otoritelerince yapılan değerlendirmeleri dikkate alabilir.
Tanıtım
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin tanıtımı Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe tabidir.
Kılavuzlar
MADDE 38 – (1) Kurum tarafından bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kılavuzlar
hazırlanır ve Kurumun resmî internet sayfasında yayımlanır.
Gizlilik
MADDE 39 – (1) Homeopatik tıbbi ürüne ruhsat almak üzere başvuru sahibi tarafından
Kuruma sunulan bilgiler gizlidir. Bu gizlilik ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Kurum tarafından korunur.
Geri çekme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden geri çekmenin söz konusu olduğu ürünlerde yapılacak toplatma ve geri çekme işlemleri için 19/11/2015 tarihli ve
29537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
İdari yaptırımlar
MADDE 41 – (1) Homeopatik tıbbi ürünlerin eczane harici mecralarda satıldığının tespiti hâlinde, Kanunun 18 inci maddesine göre işlem yapılır.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurum yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Adalet Bakanlığından:
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği
gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine
ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
(ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Bilirkişi ücreti
MADDE 4 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım,
konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç
bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.
Bilirkişi ücretleri
MADDE 6 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması
MADDE 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak
arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine
bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:
a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,
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b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,
ç) İnceleme için geçirilen süre,
d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması
MADDE 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde
bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.
Seri dosyalarda bilirkişi ücreti
MADDE 9 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin
mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.
Ek rapor için bilirkişi ücreti
MADDE 10 – (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep
edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda
ek ücret ödenebilir.
(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir
ücret ödenmez.
Giderler için avans ödemesi
MADDE 11 – (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması
için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan
merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan
mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.
Ücretin ödenmemesi
MADDE 12 – (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan
merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine
göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.
Ücretin ödenmesi
MADDE 13 – (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 14 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 15 – (1) 26/12/2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021
Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
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Adalet Bakanlığından:
2022 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme
başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük
25,00 ilâ 63,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve
harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE
AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSÜGGM – 2021/6)
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar
Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin
belirlenmesidir.
(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.
Reddedilen sayaçlar
MADDE 2 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.
Ücret tarifesi asma zorunluluğu
MADDE 3 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.
İdari para cezası
MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden
veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik
ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSÜGGM – 2020/33)
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA
UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/61)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi
veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli,
uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek
ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin
Desteklenmesine İlişkin Karar” doğrultusunda 2022-2024 yıllarında tüm illerde kırsal alanda
yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık,
ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve
aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe desteği verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesi ve 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin
Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Başvuru sahibi: Tebliğ kapsamında uygulanacak olan proje konularında hibe desteği
başvurusu yapan gerçek kişiler,
ç) DİTAP: Dijital tarım pazarını,
d) Fiyat Tespit Komisyonu: Hayvansal üretime yönelik projeler için il müdürlüğünce
oluşturulan canlı demirbaş hayvan alımlarında güncel fiyatları belirleyen komisyonu,
e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
f) Hak sahibi: Değerlendirme neticesinde proje uygulamaya hak kazanarak hibe sözleşmesi imzalamış olan gerçek kişileri,
g) Hibe sözleşmesi: Hak sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanarak mühürlenen ve
hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
ğ) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,
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h) İş planı: Başvuru sahipleri tarafından hazırlanan ve uygulanacak projeye ilişkin genel
bilgileri, üretim, pazarlama ve finansman planları ile proje hedeflerini içeren girişimci planını,
ı) Karar: 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine
İlişkin Kararı,
i) Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüm illerde
nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,
j) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel, kuraklık gibi doğal afetler, kanuni grev,
salgın hastalık, savaş, ayaklanma, seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmesine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olamayan, dış etkiler sonucu meydana gelen resmi kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilebilen istisnai durum veya olayı.
k) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek
kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,
l) Proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü
ve/veya il müdür yardımcısı, orman bölge müdürlüğü veya orman işletme müdürlüğü olan illerde müdür ve/veya müdür yardımcısı, il müdürlüğünden en az iki şube müdürü ile ihtiyaç
duyulması halinde proje konusuna göre belirlenen ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve
diğer kamu kurumu temsilcilerinden en az beş, en fazla yedi kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ
kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,
m) Proje yürütme birimi: İl düzeyinde uygulanacak olan Kırsal Kalkınmada Uzman
Eller Projelerini il müdürlüğü adına yürütülmesinden ve projelerin izlenmesinden sorumlu
olan, kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü ve proje kontrol görevlilerinden oluşan en
az üç kişilik birimi,
n) Proje kontrol görevlisi: Bakanlık tarafından proje kapsamında resmi kontrol yetkisi
verilen personeli,
o) Resmî kontrol: Karar, bu Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamındaki faaliyetlerin
ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, proje kontrol görevlilerinin, verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim ve gerekirse muayene,
karantina, numune alma, analiz ve benzeri kontrolleri,
ö) Taahhütname: Projeden yararlanmak üzere başvuru yapan kişilerin sözleşme imzalama aşamasında il müdürlüğüne verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren
bu Tebliğ ekindeki belgeyi,
p) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin
büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya
su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makina ve ekipmanlarını belirlemeye
yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,
r) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, Tebliğ
hükümlerine destekleyici bilgiler sağlamak, uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, hak sahibi ve programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık
merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından her yıl hazırlanacak
olan güncel rehberi,
s) Web sitesi: Proje başvurularının yapıldığı, Bakanlık tarafından yönetilen
“https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr” internet adresini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları
Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Genel Müdürlük yürütür. Genel
Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Uzman Eller Projesinin tanıtımını, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini ve web
sitesinin yönetimini sağlar.
b) Uzman Eller Projesinin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
c) Uzman Eller Projesi ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesini ve kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
ç) Uzman Eller Projesinin yürütülmesinde görevli personele yönelik proje ile ilgili değerlendirme toplantıları, bilgilendirme ve eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.
d) Başvuru sayısı, illerin tarımsal potansiyeli ve programın yıllık bütçesi göz önünde
bulundurularak, il bazında desteklenecek hak sahibi sayısı ve hibe miktarını belirler.
e) Proje değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen sonuç tablolarının nihai değerlendirmesini yapar, onaylar ve hak sahiplerine ilan edilmek üzere nihai asıl ve yedek listeyi
il müdürlüğüne bildirir.
f) Uzman Eller Projesinin izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
g) Bu Tebliğde yer almayan ve tereddüt oluşturan hususlarda uygulamaya esas görüş
verir.
ğ) Bu Tebliğe bağlı olarak uygulama rehberi ve diğer mevzuatı hazırlar ve yayımlar.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Uzman Eller Projesinin tanıtımını, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlar.
b) İl müdürlüğü bünyesinde proje yürütme birimini oluşturur.
c) Proje uygulamalarının, amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara
göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belge/bilgilerin kontrolünü, onaylanmasını ve muhafazasını sağlar.
ç) Uzman eller projesinden faydalanacak başvuru sahiplerine, uygulanan projelerin içeriği
ve hükümlerine göre gerektiğinde bilgilendirmeye yönelik toplantıların yapılmasını ve yazılı
dokümanların hazırlanmasını sağlar.
d) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve proje kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.
e) Hayvansal üretime yönelik projelerde, hibe sözleşmeleri imzalanmadan önce canlı
demirbaş alımları için fiyat tespit komisyonunun kurulmasını ve fiyatların belirlenmesini sağlar.
f) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulması ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapar.
Proje değerlendirme komisyonu
MADDE 7 – (1) Proje değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tarafından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve üyelere duyurulur.
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b) Başvuruların, bu Tebliğe, uygulama rehberine ve diğer mevzuata uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur.
c) Proje yürütme birimi tarafından hazırlanarak teslim edilen nihai başvuru listesindeki
tüm proje başvurularını değerlendirerek sonuç tablolarını hazırlar, onaylar ve nihai değerlendirme yapmak üzere Genel Müdürlüğe bildirir.
Proje yürütme birimi
MADDE 8 – (1) Proje yürütme biriminin görevleri şunlardır:
a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin
üç yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.
b) Proje başvurularında istenilen belgelerin ön kontrolünü yaparak eksiksiz olan projeleri web sisteminden onaylar. Eksik/hatalı bilgi ve belgeleri içeren projeleri düzeltilmesi için
başvuru sahiplerine bildirir.
c) Proje başvuru belgeleri eksiksiz olan ve eksik/hatalı bilgi ve belgeleri
tamamlanan/düzeltilen projelerin nihai başvuru listesini hazırlayarak proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.
ç) Genel müdürlükçe belirlenen asıl ve yedek listelere göre il düzeyinde projelerin uygulanmasını sağlar.
d) Projelerin tamamlanması ve hibe ödemesi aşamasına kadar yapılacak iş ve işlemleri
Bakanlık adına yürütür.
e) Projeleri hibe ödeme tarihinden (gün/ay/yıl) itibaren, yılda en az iki defa olmak üzere,
üç yıl süre ile izler; mahallinde kontrol edilmesini sağlar; projenin uygulanmasına aykırı bir
durumun tespiti halinde gerekli iş ve işlemleri yürütür.
f) Bakanlıkça oluşturulan web sitesini takip ederek kendisine verilen yetki dâhilinde iş
ve işlemleri yapar.
(2) Proje yürütme biriminde görevli olan proje kontrol görevlileri, proje değerlendirme
komisyonunda yer alamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Konuları, Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar, Başvuru Yeri, İstenecek
Belgeler, Başvuru Süresi, Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi,
Başvurunun Reddedilme Nedenleri
Proje konuları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca aşağıda belirtilen proje konuları desteklenecektir:
a) Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,
3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine
yönelik projeler kapsamında;
1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri
ve/veya kuluçkahaneleri,
2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,
c) Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
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2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
5) Ormancılık projeleri,
6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,
7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri,
8) Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,
ç) Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler,
d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.
Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar
aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su
ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,
c) Proje uygulanacak kırsal alanda yaşayacağını ve proje uygulama, kontrol ve izleme
süresince de projeyi sürdüreceğini taahhüt etmek,
ç) SGK’lı çalışanlar ve vergi mükellefi olan kişi başvuru yapabilir, ancak hibe sözleşmesinin imzalanması aşamasında bu haklarından feragat etmek ve proje uygulama, kontrol ve
izleme süresince SGK’lı çalışan veya vergi mükellefi olmayacağını taahhüt etmek.
Desteklemeden yararlanamayacak olanlar
MADDE 11 – (1) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren
meslek yüksekokulları veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olmayan kişiler bu Tebliğ
kapsamındaki desteklemeden yararlanamazlar.
(2) Hak sahipleri, bu Tebliğ kapsamında verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez
yararlanabilir.
(3) 9 uncu maddede belirtilen proje konularında Bakanlığın diğer hibe programlarından
yararlanan kişiler aynı konuda, bu Tebliğ ile düzenlenen desteklemeden yararlanamazlar.
Başvuru süresi, başvuruların alınması, yeri ve şekli
MADDE 12 – (1) Başvuruların başlama ve bitiş tarihleri, süresi ve şekli, bu Tebliğ kapsamında çıkarılacak olan güncel uygulama rehberinde belirlenir ve ilanen duyurulur.
(2) Başvurular web sitesi üzerinden yapılır.
(3) Başvuru sahibi tarafından son başvuru tarihine kadar proje içeriğinde her türlü değişiklik yapılabilir. Son başvuru tarihinde projenin nihai hali kaydedilir.
(4) Başvuruların bitiş tarihinde başvuru kesinleşmiş kabul edilir ve proje yürütme birimi
tarafından düzeltilmesi/tamamlanması istenen bilgi ve belgelerin dışında her hangi bir değişikliğe müsaade edilmez.
(5) Eksik/yanlış belgelerin tamamlanması/düzeltilmesi için verilen süre sonunda nihai
olarak tamamlanan/düzeltilen başvurular proje yürütme birimleri tarafından onaylanır ve değerlendirme komisyonuna teslim edilir.
Kesin başvuruda istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 13 – (1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler web sitesine
girilir/yüklenir ve başvuru sahibi tarafından doğruluğu kabul edilerek onaylanır:
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a) Başvuru formu,
b) İş planı,
c) Adli sicil kaydı,
ç) Diploma/çıkış belgesi veya onaylı örneği,
d) DİTAP üyeliği,
e) Başvuru sahibinin sosyal güvenlik belgesi/bilgisi,
f) Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi,
g) Varsa şehit yakını/gazi belgesi, engelli/engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair
belge, uygulayacağı proje ile ilgili (eğitim, seminer, çalıştay, kurs vb.) sertifika veya belge.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Bu Tebliğde belirtilen uygulanacak projelerin il bazında hak sahibi sayısı ve yıllık
bütçesi, başvuru sayıları göz önüne alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
b) Proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan projeler Uygulama Rehberinde belirlenen süre ve usul çerçevesinde değerlendirilip onaylanır ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
c) Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek hazırlanan nihai asıl ve yedek listeler
detayları Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde ilan edilir.
Başvurunun reddedilme nedenleri
MADDE 15 – (1) Proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu
alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili proje değerlendirme komisyonunun onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.
(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelerden en az birine dayanması zorunludur:
a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olmadığının
anlaşılması,
b) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması,
c) Başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı/sahte olduğunun anlaşılması,
ç) Başvurunun bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmaması,
d) Başvuru sahibinin, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni
kötüye 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/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir
suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hibe Sözleşmesinin İmzalanma Şartları ve Usulü, Hibe Desteği Miktarı, Ödeme Talebi,
Ödemeler, Kontrol ve İzleme, Geri Ödeme ve Yaptırımlar,
Programdan Sağlanan Malların Mülkiyeti
Hibe sözleşmesinin imzalanma şartları ve usulü
MADDE 16 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanması aşamasında başvuru sahibinde aranan özellikler şunlardır:
a) Başvuru sahibinin hibe sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla askerlik görevine
devam eden kişi olmaması,
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b) Başvuru sahibinin hibe sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılan, ücretli çalışan ve emekli olmaması,
c) Başvuru sahibinin hibe sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmaması.
(2) Hibe sözleşmesinin imzalanması mücbir sebepler dışında aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:
a) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından güncel yayımlanan
uygulama rehberinin ekinde tüm taraflara önceden duyurulur.
b) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince
uygun bulunursa, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan başvuru sahibi ile il müdürlüğü
arasında hibe sözleşmesi imzalanır.
c) Hibe sözleşmesi aşamasında, web sitesi üzerinden başvuru sahipleri tarafından girişi
yapılan bilgi ve belgeler ile hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgelerin eksiksiz/imzalı/paraflı olması gerekir.
ç) Programa alınan projelerde 15 inci maddede yer alan hibe başvurusunun reddedilme
nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.
d) Hibe sözleşmesi imzalamayan hak sahiplerinin yerine, Genel Müdürlükçe belirlenmiş
olan yedek listedeki en üst sırada yer alan hak sahipleri ile sözleşme imzalanır.
e) Hak sahipleri, uygulayacakları proje konularına göre hibe sözleşmesinde belirlenen
süre içerisinde gider kalemi alımlarını gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar.
f) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki nüsha olarak düzenlenir.
Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir nüshası ve ekleri il müdürlüğünde bir
nüshası da proje sahibince muhafaza edilir.
(3) Kesin başvurudan sonra, projenin ana konusunda ve amacında değişiklik yapılamaz.
Hibe desteği miktarı
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları yerine getiren, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım,
hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun eğitimli girişimciye 100.000 TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.
(2) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.
(3) Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanan proje yatırımının tamamlanması şarttır.
Hibe desteği ödeme talebi
MADDE 18 – (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Hak sahibi hibe ödeme talebini, proje yatırımını gerçekleştirdikten sonra il müdürlüğüne yapar.
b) Proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde yerinde
tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
c) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak Genel Müdürlüğe gönderir.
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ç) Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.
(2) İl müdürlüğü, ödeme icmallerinin kontrolü, onayı ve ödeme işleminden sonra, proje
sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmesi halinde bu Tebliğ kapsamında hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.
(3) Su ürünleri üretimine yönelik uygulanan projelerin hibe ödemesinin yapılması için,
29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği gereği, tesisin onaylı projesindeki yatırımların tamamlaması ve üretime başlamasından sonra tesis adına düzenlenmesi gereken su ürünleri yetiştiricilik belgesinin hak sahibi tarafından il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.
Hibe desteği ödemeleri
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak hibe ödemeleri için gerekli kaynak
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından karşılanır ve Banka aracılığı ile
ödenir. Yapılacak nakdi ödemenin % 0,2’si oranında Bankaya ayrıca hizmet komisyonu ödenir.
(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
Kontrol ve İzleme
MADDE 20 – (1) Resmî kontroller, hibe sözleşmesinden itibaren üç yıl boyunca, yılda
en az iki defa olmak üzere uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve meslekî gizlilik ilkeleri doğrultusunda mevzuata uygunluk ve risk esasına göre önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilir.
Bu kontroller, izleme, gözetim, doğrulama, tetkik ve denetim gibi uygulamaları da kapsar.
(2) Kontroller, Bakanlıkça resmi kontrol yetkisi verilen personel tarafından gerçekleştirilir.
(3) Proje kontrol görevlileri proje uygulamalarını ilgili mevzuat, 18/3/2010 tarihli ve
5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.
(4) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulduğunda Genel
Müdürlükçe de yapılır.
(5) Hak sahibi, proje kontrol görevlileri tarafından proje uygulamalarının kontrolü ve
izlenmesi sırasında istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve denetim sırasında her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
Geri ödeme ve yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Haksız yere yapılan hibe ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte
anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı ve yükümlülüklerini yerine
getirmediği tespit edilen hak sahipleri, beş yıl süreyle 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi
gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Programdan sağlanan malların mülkiyeti
MADDE 22 – (1) Hak sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, hibe ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile değiştiremez.
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(2) Mücbir sebepler dışında, Bakanlıkça yapılan kontroller veya ihbarlar neticesinde,
hibe sözleşme ve Ek-1’deki Taahhütname hükümlerine aykırı hareket eden hak sahiplerinin
hibe sözleşmesi feshedilerek, hak sahibine yapılan hibe ödemesi 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Proje Gider Esasları, Gider Kalemleri ve Karşılanmayacak Giderler
Proje gider esasları
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Hak sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi
içerisindeki alımlar olması,
b) Proje içeriğine esas gider kalemlerine uygun olması,
c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırılmış olması,
gerekir.
(2) Hak sahipleri, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları inşaat, makine,
ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun hareket
ederler.
(3) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde satın alma belgelerini inceler.
Gider kalemleri
MADDE 24 – (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen alım
giderleri bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi
de içeren proje bütününün bir parçası olduğu takdirde finanse edilir.
(3) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri uygulayacak olan hak sahipleri, canlı hayvan alımlarını kooperatif, birlik, damızlık gebe düve üretim işletmeleri başta olmak üzere, belge (fatura, müstahsil makbuzu vb.) düzenleyebilen gerçek ve tüzel
kişiliklerden/kurumlardan kendileri gerçekleştirirler.
(4) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından
hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.
Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler
MADDE 25 – (1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce yapılmış
olan hiçbir harcama karşılanmaz.
(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen
ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğde ve güncel Uygulama Rehberinde hüküm bulunmayan
hallerde mer’i mevzuat hükümleri uygulanır. Uygulamadaki tereddütleri gidermeye Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/1)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, EK 1’de gümrük tarife pozisyonu (GTP) veya gümrük
tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye
yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Kayda alma
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce EK 1’deki tabloda ürünlerin karşılarında
gösterilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen ilgili İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirirler.
İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenir.
İthalat
MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesinin
düzenlendiğine ilişkin Tek Pencere Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın
gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilmesi gerekir.
Başvuru
MADDE 4 – (1) Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK 2’de yer alan Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne
uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte “ithalat.ebirlik.org” internet
sitesi üzerinden iletilmesi gerekir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde elektronik ortamda
sunulan evrakların asılları Kayıt Merkezince talep edilebilir.
(2) Kayıt Belgesi başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ithalatçı ve
temsilcisi sorumludur.
İnceleme ve başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları en
geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu
hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular
değerlendirilmek üzere Kayıt Merkezince Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel
Müdürlük) intikal ettirilir. Bu nitelikteki başvurular için Genel Müdürlükçe detaylı bilgi talep
edilebilir ve sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek üzere incelemeler yapılabilir.
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Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 45 (kırkbeş) gündür. Bir Kayıt
Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.
(2) Kayıt Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde
alınması gereken belgelerin yerine geçmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dâhil) daha
az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
Tarım İzleme Komitesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük ve ilgili İhracatçı Birliği temsilcilerinden teşkil edilmiş olan ve görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen Tarım İzleme
Komitesi, bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile
ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda, Genel Müdürlüğe
tavsiye ve önerilerde bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 8 – (1) 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 11/6/2021 tarihli ve 31508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 11/6/2021 tarihli ve 31508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) 11/6/2021 tarihli ve 31508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 9 – (1) 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
(2) 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
(3) 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
(4) 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Rekabet Kurumundan:
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA
CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/1)
MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı,
27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde tespit edilen 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan %36,20 (otuz
altı virgül yirmi) artış esas alınarak, 1/1/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 47.409 TL (kırkyedibindörtyüzdokuzlira) olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
KARAR

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALVARLIĞININ DONDURULMASI KARARI
Karar Sayısı : 2021/5
Karar Tarihi : 20/12/2021
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12632

—— • ——
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12635
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İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinden:

12620

—— • ——
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12648

—— • ——
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12647

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 131

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12642

—— • ——
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12643

—— • ——
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12645
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İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12644

—— • ——
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12641

—— • ——
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12634
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İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinden:

12633

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/888138
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 87 41 -520 89 49
c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA
BULUNAN 21 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜREYLE 83 KİŞİYLE BEKÇİLİK HİZMETİ
ALINMASI İŞİ
3- Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup,
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- İhalenin Tarih ve Saati : 29/12/2021 Çarşamba günü, saat 11:00
5- İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Satınalma Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA
6- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 29/12/2021 Çarşamba günü, saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
7- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL
bedelle temin edilebilir.
8- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
12812/1-1
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ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemizin ekilişlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Zirai Mücadele İlaç alımı
Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2021/875836
1. İdarenin
a) Adresi
: Doğantepe Köyü Gökhöyük Mah. Deniz Cad. Kızılırmak
Sok. No: 10 Merkez/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 358 2735297 -98 358 2735214
c) Elektronik Posta Adresi
: gokhoyuk@tigem.gov.tr
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1- 25 g/l İmazamox SL
: 245 Lt.
2- 600 g/l Aclonnifen
: 45 Lt.
3- 200 g/l Diguat
: 600 Lt.
4- Thiacloprid SC 240 g/l
: 130 Lt.
5- %50 Tebuconazole+%25 Trifloxystrobin
: 25 Kg.
6- %60 Dicamba+%15 Nicosulfuron
: 38 Kg.
7- 240 g/l Isoxaflutole+240 g/l Cyprosulfamide : 15 Lt.
8- 200 g/l Glufasinate-ammonium tuzu
: 480 Lt.
9- 25%Boscalid+12%Pyraclostrobin
:100 Kg.
10- 108 g Haloxyfob methyl ester
: 195 Lt.
11- 240 g/l Clodinafop-Propargyl + 60 g/l
Cloquintocet-Mexyl (Safener
: 35 Lt.
12- 25 g/l Beta cyfluthrin
: 240 Lt.
b) Teslim yeri
: Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Merkez/AMASYA
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde
malın tamamını teslim edilecektir.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Merkez/AMASYA
b) Tarihi ve saati
: 05/01/2022 Çarşamba günü saat: 14:00
c) Yer ve Son Teklif verme tarih ve Saati: 05/01/2022 Çarşamba günü saat: 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
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c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi
Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair
belgeler,
d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
e) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
f) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesinin ibraz edilmesi.
g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin
Belgesi’nin” ibraz edilmesi.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir
ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik
belgeler:
İsteklinin;
a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise
yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmesi
zorunludur.
ç) Türk standardı olan mallar için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen "Türk
Standartlarına Uygunluk Belgesi", varsa uluslararası kalite belgesi.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (Türk Lirası) karşılığı
GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkez/AMASYA adresinden satın
alınabilir.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ Merkez/AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim
günüdür.
10. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna
kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene
verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12731/1-1
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BASINÇLI HAVALI TESTERE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Basınçlı Havalı Testere alımı/işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g)
bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak
Sokak No:2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası
: 0372259 …….. - 03722591900
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
ve Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin verileceği yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.
No: 125 ZONGULDAK
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin
a) Dosya No
: 2142076
b) IKN
: 2021/878318
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Basınçlı Havalı Testere 1 kalem(10 adet)
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm
Şefliği Ambarı
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi
: 60 gün
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat
Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
b) Tarih ve saati
: 11.01.2022
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
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1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
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6.1. Firmalar teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki
belgeleri verecektir;
a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi
itibariyle geçerli olan belgelerini, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen
akredite kuruluşun yazısı)
b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity)
vereceklerdir.
6.2. Teknik şartnamenin 2. maddesi cevaplandırılacak. Diğer maddelerde teyit edilecektir.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
8- Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir.
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz
12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.

12758/1-1
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Sayfa : 139

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesinin 2018/194 Esas, 2019/80 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
12717/1-1

—— • ——

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine
öğretim üyesi alımıyla ilgili ilanımızda yer alan aşağıdaki 41 ve 46 sıra nolu ilanlarımz iptal
edilmiştir.
SIRA
NO

41

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI / UNVAN DRC
PROGRAM

İstanbul Şişli
Dahili Tıp
İç
Hamidiye
Doçent
Bilimleri Hastalıkları
Etfal SUAM

1

Cerrahi
Kadın
Tıp
Hastalıkları Doçent
Bilimleri ve Doğum

1

Kocaeli Derince
46
SUAM
İlan olunur.

ARANAN ŞARTLAR
Nefroloji alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Periton diyalizi yapılan hastalarda
akciğer ultrasonu ile diğer volümetrik
metodların karşılaştırılması konusunda
çalışması olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında
Doçent unvanına sahip olmak. Sezeryan
sırasında süperior hipogasrik pleksüs bloğu
konusunda çalışması olmak.
12834/1-1

—— • ——

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
"Öğretim Görevlisi" ilanımızın 07. sırasında yer alan Rektörlük'e (Endüstri İlişkileri
Koordinatörlüğüne bağlı Kariyer Merkezinde görevlendirilmek üzere) ait aranılan yabancı dil
bilgisi aşağıdaki haliyle değiştirilmiştir.
Rektörlük
-Endüstri İlişkileri
Koordinatörlüğüne
7

Bağlı Kariyer
Merkezinde
Görevlendirilmek

1. Üniversitelerin herhangi bir programından

Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)

alınmış tezli yüksek lisans derecesine sahip
1

SÖZ: 70

Almanca

olmak.

veya

2. Kültür bilimleri ile ilgili akademik çalışmaları

İngilizce

bulunmak.

Üzere

12852/1-1

Sayfa : 140
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

12461/1-1

—— • ——
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

12462/1-1

—— • ——
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

12463/1-1

—— • ——
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

12464/1-1

—— • ——
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

12465/1-1

—— • ——
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN İLAN
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi gereğince Ertürk Mim. ve
Yapı İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ve şirketin %51 hissesine sahip ortağı (T.C.16768347844) Elif
ERTÜRK hakkında verilen ve 03.09.2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
yasaklama kararı 2020/2066 Esas No’lu dosyada görülen Ankara 15. İdare Mahkemesinin
21.09.2021 tarihli 2021/1548 Karar No ile yasaklama kararı iptal edilmiştir.
Duyurulur.
12814/1-1
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12815/1-1

Sayfa : 142
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12845/1/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12845/2/1-1

Sayfa : 144
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12845/3/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12845/4/1-1

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12845/5/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12835/1-1

Sayfa : 148
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12833/1/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12833/2/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12833/3/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12833/4/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12836/1-1
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12873/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12853/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12859/1-1

Sayfa : 156
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12882/1-1
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

12865/1-1

Sayfa : 158
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31.
maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

SIRA
NO

İlan Tarihi

: 24.12.2021

Son Başvuru Tarihi

: 07.01.2022 (Mesai bitimine kadar)

Ön Değerlendirme Tarihi

: 11.01.2022

Sınava Giriş Tarihi

: 13.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi

: 17.01.2022

BİRİMİ

KADRO
UNVANI

ADET

ALES

NİTELİK

PUANI

ARANILAN
YABANCI DİL

-Almanca Öğretmenliği, Alman
Öğretim
1

Yabancı Diller

Görevlisi

Yüksekokulu

(Ders

Dili ve Edebiyatı veya Almanca
2

SÖZ:70

Verecek)

Mütercim Tercümanlık mezunu
olmak.

Almanca

-Alanında tezli yüksek lisans
mezunu olmak.
-İngiliz Dili ve Edebiyatı veya
İngilizce Öğretmenliği bölümü
mezunu olmak.

Öğretim
2

Yabancı Diller

Görevlisi

Yüksekokulu

(Ders

-İngiliz Dili ve Edebiyatı veya
1

Verecek)

SÖZ:70

İngilizce Öğretmenliği anabilim
dalında yüksek lisans mezunu

İngilizce

olmak.
-Belgelendirmek şartıyla
alanında en az 2 yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda
ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
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MUAFİYET:
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar
ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler,
buna ilişkin dilekçe vermelidir.
Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları
haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
İSTENİLEN BELGELER:
1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Öğrenim Belgeleri ve transkript
5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış
denklik belgeleri
6-Yabancı Dil Belgesi
7-ALES Belgesi (en az 70)
8-2 adet fotoğraf
9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine
getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)
- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması
gerekmektedir.
- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan
ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 104, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: ydyo@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83
12617/1-1
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547
sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu
Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri
hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.
Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:
Adayların; başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim ve yabancı dil belgesi ile
askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca,
Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor
Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde)
hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Profesör ve Doçent adaylarının
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan
edildiği ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından
sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar; 2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10. ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca
Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu
sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılamayacaktır.
Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru şartlarını
sağlamayan veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan
hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizden ulaşılabilir.
Duyurulur.
BİRİM

AÇIKÖĞRETİM
FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM
/ANASANAT
DALI/PROGRAM

UNVAN

ADET

SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
VE DANIŞMANLIK
VE DANIŞMANLIK
AD.

DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
VE DANIŞMANLIK
VE DANIŞMANLIK
AD.

DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
VE DANIŞMANLIK
VE DANIŞMANLIK
AD.

DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

TERAPİ VE
TERAPİ VE
REHABİLİTASYON
REHABİLİTASYON
AD.

DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

YAYGIN ÖĞRETİM
AD.

DOÇENT

1

YAYGIN ÖĞRETİM

BAŞVURU ŞARTLARI
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
alanında Doktora yapmış olmak ve akılcı
duygusal davranış terapisi ve sanal
gerçeklik konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
alanında Doktora yapmış olmak ve
çocuklarda travma, terapi motivasyonu ve
çevrimiçi (online) psikolojik danışma
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
alanında Doktora yapmış olmak ve
psikolojik danışmada erken bırakma ve
öz-duyarlık ve narsisizm konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak
ve yakın ilişkilerde eş seçimleri, duyarlılık
ve esenlik konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Doçentliğini Açık ve Uzaktan Öğrenme
alanından almış olmak ve eğitimde yapay
zeka araçları kullanımı ve uzaktan
eğitimde alternatif ölçme yöntemleri
konularında çalışmalar yapmış olmak.
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DOÇENT

1

AD.

TEMEL

FARMASÖTİK

ECZACILIK

MİKROBİYOLOJİ

BİLİMLERİ

AD.

TARİH

Doçentliğini

FARMASÖTİK
BİYOTEKNOLOJİ

ORTAÇAĞ TARİHİ
AD.

CUMHURİYETİ

gen/antikanser

Doçentliğini
DOÇENT

1

Biyoteknoloji

ajan

formülasyonları

Farmasotik

Mikrobiyoloji

alanından almış olmak ve hastalıklarda
bağırsak

mikroflorasındaki

değişimler

üzerine çalışma yapmış olmak.
Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanından
PROFESÖR

1

almış olmak ve Selçuklu dönemi kültür
tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye

TÜRKİYE
TARİH

Farmasötik

alanından almış olmak ve sinerjik etki için

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

Sayfa : 161

PROFESÖR

1

TARİHİ AD.

Cumhuriyeti Tarihi alanından almış olmak
ve Türk harp tarihi ve Türk askeri tarihi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanından

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ
AD.

DOÇENT

1

FAKÜLTESİ

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitimde

EĞİTİMDE ÖLÇME
EĞİTİM BİLİMLERİ

VE
DEĞERLENDİRME

Ölçme ve Değerlendirme) alanından almış
DOÇENT

1

HEYKEL

HEYKEL ASD.

olmak ve Karma Rasch Modeli ve
ölçeklerde madde sıra etkisine yönelik

AD.

FAKÜLTESİ

eğitim politikası üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

EĞİTİM

GÜZEL SANATLAR

almış olmak ve uluslararası sınavlar ve

çalışmalar yapmış olmak.
DR.ÖĞR.
ÜYESİ

Sanatta Yeterliğini Heykel alanından almış
1

olmak ve dijital heykel alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Doçentliğini Maliye alanından almış olmak

İKTİSAT
FAKÜLTESİ

MALİYE

MALİYE TEORİSİ
AD.

DOÇENT

1

ve kamu sosyal harcamaları, idareler arası
mali ilişkiler ve Avrupa Birliği maliyesi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından

BASIN VE YAYIN

GENEL
GAZETECİLİK AD.

PROFESÖR

1

almış olmak ve radyo yayıncılığı, podcast
yayıncılığı ve yavaş medya konularında
çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından
BASIN VE YAYIN

GENEL
GAZETECİLİK AD.

PROFESÖR

1

almış

olmak

ve

dijital

habercilik

uygulamaları ve göz izleme araştırmaları
konularında çalışmalar yapmış olmak.
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Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından

BASIN VE YAYIN
İLETİŞİM

GENEL
GAZETECİLİK AD.

PROFESÖR

1

DEVLET
KONSERVATUVARI

yazarlığı ve dijital medya konularında
çalışmalar yapmış olmak.

BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

almış olmak ve televizyon yayıncılığı, gezi

HALKLA

HALKLA

İLİŞKİLER VE

İLİŞKİLER VE

REKLAMCILIK

REKLAMCILIK AD.

Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından
PROFESÖR

1

almış olmak ve reklam iletişimi alanında
fizyolojik araştırmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Müzik alanından almış olmak

MÜZİK

PİYANO ASD.

DOÇENT

1

ve L.v. Beethoven ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak

Doçentliğini Plastik Sanatlar alanından
ENGELLİLER

UYGULAMALI

ENTEGRE

GÜZEL

YÜKSEKOKULU

SANATLAR

SERAMİK
SANATLARI ASD.

almış olmak ve seramik sanatı üzerine
PROFESÖR

1

çalışmalar yapmış olmak ve işitme engelli
öğrencilerle photoshop destekli eğitim
konusunda deneyimli olmak.

BÜRO

BÜRO YÖNETİMİ

HİZMETLERİ VE

VE YÖNETİCİ

SEKRETERLİK

ASİSTANLIĞI PR.

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından
DOÇENT

1

almış olmak ve büro yönetimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından
ESKİŞEHİR

OTEL, LOKANTA TURİZM VE OTEL

MESLEK

VE İKRAM

İŞLETMECİLİĞİ

YÜKSEKOKULU

HİZMETLERİ

PR.

almış olmak ve sınırsız ve çok yönlü
DOÇENT

1

kariyer tutumları, vakıfların kurumsal imajı
ve liderlik konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Doçentliğini Reklamcılık alanından almış

PAZARLAMA VE
REKLAMCILIK

PAZARLAMA PR.

DOÇENT

1

olmak ve hedonik reklam, kamu spotları
ve dijital reklam konularında çalışmalar
yapmış olmak.

* 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
12804/1-1
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Başlama Tarihi : 24.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2022
Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek
2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince’’ Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’’ sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular eDevlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik
olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
İLAN
KODU

UNVANI

ADET

CİNSİYET

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

S-1

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

6

Erkek

Ön Lisans

KPSSP93

S-2

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

1

Kadın

Ön Lisans

KPSSP93

ARANAN NİTELİKLER
 İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve
Koruma, Savunma ve Güvenlik,
Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin
Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön
lisans programlarından birinden mezun
olmak.
 Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz)
yaşından gün almamış olmak.
 170 cm den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı
ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13
den az olmaması.
 Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak ve belgelendirmek.
 2020 KPSS P93 puan türünden en az
60 puan almış olmak
 İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve
Koruma, Savunma ve Güvenlik,
Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin
Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön
lisans programlarından birinden mezun
olmak.
 Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz)
yaşından gün almamış olmak
 160 cm den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı
ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13
den az olmaması.
 Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak ve belgelendirmek.
 2020 KPSS P93 puan türünden en az
60 puan almış olmak.
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 Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu
olmak.
 Üniversitemizin tüm kampüs ve
birimlerinde iç ve dış alanda temizlik

Destek
S-3

Personeli
(Temizlik

hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek
6

Erkek

Ortaöğretim

KPSSP94

hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak.
 Hijyen belgesi sahibi olmak.

Görevlisi)

 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve
üzeri puan almış olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
doldurmamış olmak.
 Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu
olmak.
 Üniversitemizin tüm kampüs ve
birimlerinde iç ve dış alanda temizlik
Destek
S-4

Personeli
(Temizlik
Görevlisi)

hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek
2

Kadın

Ortaöğretim

KPSSP94

hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak.
 Hijyen belgesi sahibi olmak.
 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve
üzeri puan almış olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
doldurmamış olmak.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
1 - Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar,
laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere,
masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle
silmek,
2 - Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak,
3 - Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri
sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu
paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4 - Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5 - Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve
peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6 - Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7 - Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
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8 - Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9 - Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal
ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun
yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe
ilişkin hizmetleri sağlamak
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'ınci maddesinde aşağıda belirtilen
genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
•Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
•Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
•Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
•Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
•657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli
ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
•Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
•2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
•İkametgâh Belgesi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
•Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
•Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
•Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
•Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
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•Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs
sonucu alınan Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
•S-1 ve S-2 kadroları için Koruma ve Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
•S-1 ve S-2 kadroları için boy/kilo gösterir belge (Herhangi bir sağlık kuruluşundan
alınacaktır)
•Fotoğraf (1Adet)
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Adayların başvurularını (https://www.mgu.edu.tr/tr) web adresinde bulanan Başvuru
Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de
yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Başvuruda istenen tüm
belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi
gerekmektedir.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu
kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz
http://www.mgu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile
boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak
kazanan adaylar sonuçların http://www.mgu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına
teslim etmeleri gerekmektedir.
İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin
http://www.mgu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre
içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir.
Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu
sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi, No:4 06550
Oran Çankaya/Ankara
Tel: 0312 486 15 75 veya 0312 486 16 45
E-mail: personel@mgu.edu.tr
12745/1-1
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018
tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
SINAV TAKVİMİ:
İlan Yayım Tarihi

: 24.12.2021

Başvuru Başlangıç Tarihi

: 24.12.2021

Son Başvuru Tarihi

: 07.01.2022

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 12.01.2022
Giriş Sınavı Tarihi

: 17.01.2022

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama

: 19.01.2022

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi

: www.balikesir.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4- Özgeçmiş
5- Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
6- Lisans Transkripti
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (1 adet)
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10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı ya da resmi onaylı hizmet cetveli
11- Lisansüstü eğitim yaptığına dair başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesi
12- Bilimsel Yayınlar (Varsa)
MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl
tecrübeye sahip olmak şartı aranır.
AÇIKLAMALAR:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili yüksekokul
müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya
da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme
alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.

BİRİMİ

BÖLÜM/
ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD.
DER.

ALES
PUAN
TÜRÜ
İşletme lisans mezunu olup

Mülkiyet
KEPSUT
MYO

Koruma ve Güv.

Öğr.Gör.

Böl. Özel

(Ders

Güvenlik ve

Verecek)

Koruma Pr.

AÇIKLAMALAR

Uluslararası İlişkiler alanında tezli
1

4

MUAF

yüksek lisans yapmış, özel güvenlik
temel eğitim sertifikası sahibi olmak
ve özel güvenlik alanında akademik
çalışma yapmış olmak.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde K17-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/1/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde K17-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/2/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde K17-c1, c2, c4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/3/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde I17-d3, d4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/4/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde J16-b1, b2 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/5/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde J17-b1, b2, b4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/6/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde L17-a1, a2, a3 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/7/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde I17-c3, c4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/8/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde L17-b1, b2, b4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/9/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde J17-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/10/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, Ege Denizi’nde Türk Karasuları
içinde K18-a1, a4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.12.2021 ve bunu
tamamlayan 20.12.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
12708/11/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 20.12.2021 Karar No: 7540
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
• MERKEZİ VE
TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 06530 Çankaya/ANKARA
• MÜRACAAT TARİHİ : 05.07.2021
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama Ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 15.579 hektar
• BÖLGESİ
: Deniz (KSİ)
• KAPSADIĞI İL
: Mersin
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/P32-a3
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel
Müdürlüğe;
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.
12708/12/1-1
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIM İLANI
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma
Genel

Komutanlığının

muvazzaf/sözleşmeli

(erkek/kadın)

subay

ve

Sahil

Güvenlik

Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 09
Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar;
www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Genel
Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik
Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.
c. Başvurular, 24 Aralık 2021 günü başlayıp, 09 Ocak 2022 günü saat 23:59’da sona
erecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen en az dört yıllık lisans programlardan mezun olmak,
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare
duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul
edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.
c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun
olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak
1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar
için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve
sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),
ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya
geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına
göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve
sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
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e. Hamile olmamak,
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak
görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr
internet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru
Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda
belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.
3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı
seçeneklerinden birisi ile 24 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.
b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve
sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve
diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan
edilecektir.
c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında yapılabilecek
yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz
sonuçlardan aday sorumludur.
4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
b. Kesin Kayıt ve Kabul İşlemleri;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 6526-6527-6606-6705-6805
c. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr
12746/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Abidin Mükerrem Elderoğlu Yaşatma-Anma Vakfı, Ankara 14. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 22.11.2021 tarihinde tashih edilen 18.10.2021 tarihinde kesinleşen 18.12.2020
tarihli ve E:2019/797, K:2020/743 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
12705/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Turgutlar Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı (Turgutlar).
VAKFEDENLER: Ömer Faruk TURĞUT, Mehmet Zeki TURĞUT, Mahmut TURĞUT,
Müge AKGÜL, Emre KAHRAMAN.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.11.2021 tarihli ve E: 2021/33, K:
2021/247 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Hızla değişen dünyada, ülkemizin de bu değişimlere uyabilmesi ve
söz sahibi olmasını sağlamak için; milleti ile bütünleşmiş, adalet, sevgi ve hoşgörünün hakim
olduğu medeniyetimizin devamını sağlamak adına, milli ve manevi değerleri gelişmiş, fikri ve
vicdanı hür, ilim ve irfan sahibi vatanına ve milletine değer katan, özgüveni yüksek, çalışkan,
ahlaklı ve hoşgörülü başarılı bir nesil yetiştirebilmek ve senette yazılan diğer amaçları
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası).
YÖNETİM KURULU: Ömer Faruk TURĞUT, Mehmet Zeki TURĞUT, Mahmut
TURĞUT, Müge AKGÜL, Emre KAHRAMAN.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin uygun göreceği bir vakıf, kurum veya
tüzel kişiliğe haiz bir şirkete devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
12704/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Zafer Sağlık Külliyesi Sağlık ve Eğitim Vakfı.
VAKFEDENLER: Ahmet KOLAYLI, Necmettin AYYILDIZ, Yavuz KOCAŞABAN,
Remzi ÖZCAN.
VAKFIN İKAMETGÂHI: AFYONKARAHİSAR.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/12/2021 tarihinde kesinleşen,
28/10/2021 tarihli ve E: 2021/804, K: 2021/731 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (üniversite); sağlık,
bilim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, üretim inceleme, uygulama, tanıtım, temsil, kültür,
sanat, spor ve sosyal alanlardaki faaliyetlerini gerçekleştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer
amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 120.000.-TL (Yüzyirmibin TürkLirası )
YÖNETİM KURULU: -.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyeden artan
kalan mal varlığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne intikal eder. O tarihte bu isimle
bir üniversite mevcut değilse, mal varlığı kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruma devredilir.
Devredilecek kuruma mütevelli heyeti karar verir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
12706/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV İLANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 15 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre,
sözlü sınavla Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.
I- SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak,
(01/01/1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
c) En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;
1.Hukuk Fakültesinden mezun olmak.
2.Mimarlık bölümünden mezun olmak.
3.Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak.
4.Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında
yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
- Hukuk Fakültesi mezunları için, KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
Alınacak personel sayısı; 4 (dört)
- Mimarlık bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
Alınacak personel sayısı; 1 (bir)
- Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70
(yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 8 (sekiz)
- Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümleri mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70
(yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki),
kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak
sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
sayısının 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı
almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular elektronik ortamda 17.01.2022- 24.01.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, “e-Devlet – Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden
başvurularını gerçekleştirecektir. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
III- DİĞER HUSUSLAR:
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve
çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bakanlığın
internet sayfası ile Kariyer Kapısı üzerinden duyuru yoluyla yapılacaktır.
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Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, yarışma sınavını
kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise
atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Kanun
yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
IV- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
Yarışma sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava
girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek
suretiyle değerlendirilecektir.
Sıra
Konu Başlıkları
Puan
No
a) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgi düzeyi,
Üniversite eğitimine ait mesleki bilginin alt konuları aşağıda belirtilmiştir.
1) Hukuk Fakültesi mezunları için:
Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç),
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas
Hukuku
2) Mimarlık Bölümü mezunları için:
Mimarlık ve Sanat Tarihi, Çevresel Tasarım, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm, Yapı
Bilgisi, Bina Bilgisi, Şehircilik ve İmar Hukuku
3) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları için:
Planlama Teorileri, Kentleşme ve Kent Sosyolojisi, Kentsel Ulaşım Planlaması,
Planlama Teknikleri, Kent Ekonomisi
4) Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve
Haritacılık Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği Bölümü mezunları için:
Harita plan pafta bilgileri, halihazır harita yapımı ve aşamaları, koordinat sistemleri,
datum ve projeksiyon konuları, Coğrafi Bilgi Sistemi, yersel, havadan ölçümler ve
uzaktan algılama, mülkiyet hakkı, mesleki uygulamalar ve buna bağlı Kamu İdari
50
1 Organizasyonu
puan
b) Bakanlığın görev alanına ait bilgi düzeyi,
Adaya mezun olduğu alanla ilgili mevzuattan ilgisine göre soru sorulacaktır.
1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin bölümü (Onuncu bölüm),
2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
3) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
4) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
5) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,
6) 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Hakkında Yönetmelik,
7) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik,
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde
Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik, Turizm Tesislerinin Niteliklerine
İlişkin Yönetmelik, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında
Yönetmelik,
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8) 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu,
9) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat
Acentaları Yönetmeliği,
10) 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu,
11) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun,
12) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Amaçlı
İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,
Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik,
13) 3402 sayılı Kadastro Kanunu,
14) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
15) Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği,
c) Yabancı dile ilişkin bilgi düzeyi, (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden
biri)
10
puan
10
3 Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
puan
10
4 Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
puan
10
5 Genel yetenek ve genel kültürü
puan
10
6 Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
puan
100
Toplam
puan
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en
yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday
belirlenecektir.
Sınav Kurulu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar yedek aday tertip edilecektir.
V- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde ilan
edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sınavını kazanan adaylar www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
SORULARINIZ İÇİN:
Seçme, İşe Alım ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü
Telefon: 0 312 470 88 54 - 470 89 32 - 470 88 53 - 470 88 50
e-posta: isealim.pgm@ktb.gov.tr
12604/1-1
2

Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer
alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda
belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 41 sözleşmeli personel
(4/B) alınacaktır.
İlan
Sıra

KPSS
Unvanı

Adet

No.
1

2

3

4

5

6

Puan

Açıklamalar

Türü
Mimar

Tekniker

Tekniker

Sağlık
Teknikeri

Teknisyen
Büro
Personeli

1

1

1

2

1

3

KPSS Mimarlık lisans programından mezun olmak. Lisans mezuniyeti sonrası en az 3 yıl
P3
KPSS
P93
KPSS
P93
KPSS
P93
KPSS
P94

mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak
ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
Makine teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
EOS Makine Lazer Sinterleme Kullanım ve Dental Tasarım sertifikasına sahip
olmak.
Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak. Önlisans mezuniyeti
sonrası en az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan
alınacak belgeyle ibraz etmek.
Meslek liselerinin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.
En az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan
alınacak belgeyle ibraz etmek.

KPSS Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans
P93

programlarının birinden mezun olmak.
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.

7

Büro
Personeli

1

KPSS
P3

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce dilinden en az
70 puan almış olmak.
Sağlık turizmi alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu
belgelendirmek.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve

8

Büro
Personeli

1

KPSS Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az 40
P93

saat Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Kongre ve
Toplantı Organizasyonları Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip
olmak.
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce dilinden en az

9

Büro
Personeli

1

KPSS 65 puan almış olmak.
P3

Proje Finans Uzmanlığı, Proje Mühendisliği, Proje Satış Sorumlusu, Proje
Yazma Elemanı ve Proje Yöneticiliği alanlarının birinde en az 1 yıl mesleki
tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
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Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya
da herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) programından mezun olup, MEB
10

Destek
Personeli

1

KPSS onaylı aşçılık sertifikası, aşçılık alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip
P94

olmak.
En az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz
etmek.

11

Destek
Personeli

2

KPSS
P94

Ortaöğretim Kurumlarının Tarım Alanı Bahçe Bitkileri dallarından mezun olmak.
-Lise ve dengi okullardan mezunu olmak.

12

Destek
Personeli

1

KPSS -E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
P94

-SRC-2 belgesi yanında psikoteknik belgesine sahip olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik
işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma gibi çeşitli hizmetleri yerine
getirmek üzere;
-Erkek olmak.

13

Destek
Personeli

12

KPSS -Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
P94

-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik
işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma gibi çeşitli hizmetleri yerine
getirmek üzere;

14

Destek
Personeli

4

KPSS
P94

-Kadın olmak.
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam
edilmek üzere;
-Erkek olmak,
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Askerliğini yapmış veya muaf olmak.

Koruma ve
15

Güvenlik
Görevlisi

7

KPSS - Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
P94

-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
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Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam
edilmek üzere;
-Kadın olmak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Koruma ve
16

Güvenlik
Görevlisi

2

KPSS
P94

- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
kadroya başvuru yapamayacaktır.
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
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14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
15- Başvurularda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
16- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır,
17- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı
yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez.
Başvuru Tarihleri :
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web
sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen
veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda
yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler
Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının
ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere
sözleşmeli 2 (iki) adet Avukat alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da
yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonda toplam 2 (iki) adet sözleşmeli Avukat alınacaktır.
KPSS
Kadro
Nitelik
KPSS
Adedi
Niteliği
Puan
Unvanı
Kodu
Puanı
Türü
- Hukuk Fakültesi mezunu olmak
En az 75 puan
- Avukatlık stajını tamamlamış olmak
P3
AVUKAT A01
2
almış olmak
- Başvuru tarihi itibarıyla Avukatlık
Ruhsatına sahip olmak
A) GENEL ŞARTLAR
1) Türk vatandaşı olmak
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin Arşiv
Araştırması sonucu olumlu olmak.
B) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanın karşısında belirtilen puan türünden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak.
3) Başvuru tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
C) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız web sayfasından temin
edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diplomanın/Mezuniyet Belgesinin noter onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden
alacakları doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sayfasından alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu
8) Avukatlık Ruhsatı fotokopisi
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D) BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
1) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı gün itibarıyla 7 (yedi) iş günü içinde
www.uak.gov.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü/Personel Birimi
(Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent / Ankara) (Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde, ilanın
yayımlandığı tarihten itibaren 7. iş günü sonu mesai bitimine (17:30) kadar şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Posta/Kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde
yapılmayan başvurular, eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
4) İdare sözleşme imzalanıp işe başlayıncaya kadar her aşamada işlemi iptal etme hakkına
sahiptir.
E) SONUÇ
1) Başvurular KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma (mezuniyet) puanı
değerlendirmeye alınacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 5
(beş) iş günü içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı web sayfasından duyurulacaktır.
4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların
teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı web sayfasından
takip edebileceklerdir. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler, sonuçların açıklanacağı aynı gün
içerisinde duyurular kısmında yayımlanacaktır.)
6) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Yönetim
Hizmetleri Şube Müdürlüğü/Personel Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre
içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
7) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş)
iş günü içinde yazılı olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Şube
Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara
bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5
(beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu gereği Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi
imzalanacaktır.
Detaylı Bilgi İçin:
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Telefon: 0312-291 82 45
E-Posta: burak.genc@yok.gov.tr
12860/1-1
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine
öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi
Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye
http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak
ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi
olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç)
aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:
a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS),
veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu
belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Üç
yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik
süresi esas alınacaktır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve
Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:
Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi
adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;
1- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde Profesör adayları 6 takım,
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir
belleklere yüklenmiş olarak (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini
belirteceklerdir.)
i. Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını
ii. Öğretim

üyesi

başvuru

bilgi

formunu

(https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-

kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)
iii. Özgeçmiş ve yayın listelerini
iv. Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik)
v. Dil belgesini
2- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu
(https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari
adresinden alınabilir.)
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ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1), Profesör ve Doçent
adayları için Rektörlük Makamına, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ilgili Fakülteye/Enstitüye
gönderilmek üzere teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.
- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
- Son başvuru tarihi:10.01.2022
- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru
tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
BİRİM

UNVAN

ADET

ALAN

Profesör

1

Doçent

1

Örgütsel Davranış

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Mimarlık Tarihi ve Mimari Tasarım

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Koruma, Yenileme ve Restorasyon

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doçent

1

Termodinamik, Isı Transferi

Doçent

1

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Kimya Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Akışkanlar Mekaniği

Çevre Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Çevre Biyoteknolojisi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Hidroloji ve Akışkanlar Mekaniği

Profesör

1

Doçent

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Toplumsal Yapı ve Değişme
Anabilim Dalı

Değişme, Az Gelişmişlik ve Modernleşme
Sosyolojisi ve İktisat Sosyolojisi

Psikoloji Bölümü
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Anabilim Dalı
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü

Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma,
Restorasyon, Yenileme
Şehir Planlama, Şehir Tasarım,
Sürdürülebilirlik

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makina Mühendisliği Bölümü
Elektrik - Elektronik
Mühendisliği Bölümü

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilişim Sistemleri Anabilim
Dalı
Bilişsel Bilimler Anabilim
Dalı

Bilgisayar ve İletişim Ağları, Bilgisayar
Yazılımı, Büyük Data, İş Analitiği
Karar Verme, Karar Destek Sistemleri, Yapay
Zeka, Risk Analizi

12675/1-1

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 199

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 201

Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

Sayfa : 204

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 205

Sayfa : 206

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 207

Sayfa : 208

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 209

Sayfa : 210

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 211

Sayfa : 212

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 213

Sayfa : 214

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 215

Sayfa : 216

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 217

Sayfa : 218

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 219

Sayfa : 220

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 221

Sayfa : 222

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 223

Sayfa : 224

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 225

Sayfa : 226

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 227

Sayfa : 228

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 229

Sayfa : 230

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 231

Sayfa : 232

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 233

Sayfa : 234

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 235

Sayfa : 236

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 237

Sayfa : 238

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 239

Sayfa : 240

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 241

Sayfa : 242

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 243

Sayfa : 244

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 245

Sayfa : 246

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

12718/1-1

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 247

Sayfa : 248

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

12703/1-1

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 249

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

12740/1-1

Sayfa : 250

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

12739/1-1

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 251

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

12747/1-1

Sayfa : 252

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

12805/1-1

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 253

Sayfa : 254

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 255

Sayfa : 256

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 257

Sayfa : 258

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 259

Sayfa : 260

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 261

Sayfa : 262

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 263

Sayfa : 264

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 265

Sayfa : 266

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 267

Sayfa : 268

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2021 – Sayı : 31699

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik
–– Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
–– 2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
–– Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
(No: MSÜGGM – 2021/6)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller
Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/61)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1)
–– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin
Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022
Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1)
KARAR
–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2021/5)
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6
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7
7
8
27
29
29
32
43
63
63

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/14509 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/10018 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2019/2762 Başvuru Numaralı
Kararı

80
94
114

NOT: 23/12/2021 tarihli ve 31698 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına ait Tebliğler yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
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