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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korumalı işyeri statüsünün kazanılması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan
işyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atölye: Korumalı işyerindeki veya korumalı iş merkezinde her bir işyerindeki iş atölyesini,
b) Banyo ve tuvalet: Erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlenmiş, korumalı işyerlerinde ve korumalı iş merkezlerinde her 12 engelli çalışan için en az bir olmak üzere tuvalet
ihtiyacının ve gerekli hallerde kadın ve erkek çalışanlar için banyo ihtiyacının giderildiği bölümü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 108. Sayfadadır.
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c) Çok amaçlı salon: Korumalı iş merkezinde bulunan tüm işyerlerinde çalışan bireylerin sosyal faaliyet ve toplantı gibi etkinlikleri düzenleyebilecekleri bölümü,
ç) Eğitici personel: Mesleki ve teknik eğitim alanında yükseköğrenim görmüş veya usta
öğreticilik yeterliğini haiz eğitici personeli,
d) Engelli: Engellilik durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan
engellilerden; Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna göre en az % 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporuna göre en az “hafif
düzeyde özel gereksinimi vardır (%40-49)” ibaresi bulunan zihinsel veya ruhsal engelli bireyi,
e) İşveren: Sahip olduğu işyeri için korumalı işyeri statüsü almak üzere başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Komisyon: İllerde Valilik bünyesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve gerekli
hallerde Valilikçe görevlendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinden oluşan,
sekretaryası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve çalışma usul ve
esasları Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan komisyonu,
g) Korumalı iş merkezi: Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde birden fazla korumalı
işyeri bulunan; beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı ortak kullanım alanlarını içeren merkezî bir yönetim tarafından yönetilen işletmeyi,
ğ) Korumalı işyeri: İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal
engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini,
h) Korumalı işyeri yöneticisi: Korumalı işyerinin işleyişinden sorumlu olan kişiyi,
ı) Merkezi yönetim: Korumalı iş merkezinin maliki veya temsilcisi tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerden oluşan yönetimi,
i) Merkezi yönetim odası: Korumalı işyerlerinin bağlı olduğu korumalı iş merkezinin
sahibi veya yönetiminden sorumlu kişilerin kullanacağı bölümü,
j) Mutfak ve yemekhane: Korumalı iş merkezinde çalışanların yemek ihtiyaçlarının
karşılanacağı bölümü,
k) Sağlık odası veya kabini: Korumalı iş merkezinde tam zamanlı veya yarı zamanlı
sağlık personeli tarafından ilk yardım ve ilk müdahalenin yapıldığı ve engellilerin kullandığı
ilaç ve sağlık malzemelerinin bulunduğu bölümü,
l) Sosyal servis: Sayısı 10 ve üzeri olan korumalı işyerlerinin oluşturduğu korumalı iş
merkezlerinde üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve
özel eğitim alanlarında en az lisans eğitimi almış meslek elemanları tarafından; işyerinde çalışmaya başlayan bireylerin kabul, ayrılış, ayrılış sonrası danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
engelli ve ailelerine gerekli rehberlik hizmetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin
düzenlenmesi, toplumsal sorumluluk çerçevesinde merkezde verilen hizmetlere halkın gönüllü
katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlik programlarının düzenlenmesi, merkezi yönetim sekretaryasının yürütülmesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderilecek tüm bilgi, belge,
form ve yazışmaların yapılması ve/veya koordine edilmesi çalışmalarının yürütüldüğü bölümü,
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m) Personel veya işçi odası: Korumalı iş merkezinde çalışan engelli personel ile iş yerinde bulunan diğer çalışanların giyinme, soyunma ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları
odayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Korumalı İşyeri Statüsünün Kazanılması
Korumalı işyeri statüsü için başvuruda bulunma
MADDE 4 – (1) 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz engelli
en az beş bireyin çalıştığı veya çalışacağı işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünün kazanılması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruda bulunur. Korumalı işyerlerinde
çalışacak engelli bireylerin sayısının korumalı işyerindeki toplam işçi sayısına oranı yüzde elliden az olamaz. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde, belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.
(2) Oranların hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha
fazla olanlar tama dönüştürülür.
Başvuruda işverenden istenecek belgeler
MADDE 5 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler, işyerinin üretim faaliyetini veya faaliyetlerini, işyerinde çalışan veya çalışacak toplam işçi sayısını, çalışan veya çalışacak engelli birey
sayısını, engel durumlarını ve işyerinde yaptığı veya yapacağı işler ile işyerinin adresini belirten
ve işyerine korumalı işyeri statüsü kazandırma talebini içeren dilekçe ile bu maddenin ikinci
fıkrası ve 6 ncı maddede belirtilen belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
başvururlar.
(2) Korumalı işyeri açmak isteyen gerçek kişiden veya tüzel kişi temsilcisinden;
a) T.C. Kimlik numarası beyanı,
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
c) Tüzel kişinin temsilcisinin yetki belgesi,
ç) Dernek ve vakıflar için, vakıf senedi veya dernek tüzüğünde amaçlar arasında eğitim
ve üretim faaliyetlerinin yer aldığını gösteren belge,
d) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi hükmüne göre vadesi geçmiş borç olarak kabul edilen vergi türlerinden borcunun olmadığına dair belge ile sosyal güvenlik kurumlarından alınacak prim borcu olmadığına
dair belge,
e) İlgili mevzuatı uyarınca alınması gereken izin ve belgeler,
istenir.
Korumalı işyeri yöneticisinden istenecek belgeler
MADDE 6 – (1) Korumalı işyeri yöneticisinden;
a) T.C. Kimlik numarası beyanı,
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
c) Bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
ç) Eğitim durumuna ilişkin yazılı beyanı,
istenir.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

27 Ocak 2022 – Sayı : 31732

Taleplerin komisyonca değerlendirilmesi ve korumalı işyeri statüsü belgesinin
düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Korumalı işyeri statüsü almak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran gerçek veya tüzel kişilerin talepleri işyerinde gerekli tespit ve incelemeleri
yapmak suretiyle en geç otuz gün içinde Komisyonca değerlendirilir. Başvurusu yapılanlardan
Komisyonca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen işyerlerine Valilikçe, Korumalı
İşyeri Statüsü Belgesi düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Korumalı İşyerinde Çalıştırılacak Personelin Nitelikleri
Korumalı işyerinde çalıştırılacak personel
MADDE 8 – (1) Korumalı işyerinde; işyeri yöneticisi ile mesleki ve teknik eğitim alanında yükseköğrenim görmüş veya usta öğreticilik yeterliğini haiz eğitici personel istihdamı
zorunludur.
(2) İşyeri yöneticisi, birden fazla korumalı işyerinin yöneticisi olamaz. Ancak, nitelikleri
haiz olmak kaydıyla, aynı iş yerinde eğitici personel görevini yürütebilir.
(3) Korumalı işyerinde, işyerinin kapasitesine göre ayrıca teknik, idari ve yardımcı personel ile ihtiyaç duyulabilecek diğer personel çalıştırılabilir.
Personel desteği
MADDE 9 – (1) Korumalı işyerlerine Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde
Valilikçe ilgili il müdürlüklerinden görevlendirme yoluyla uzman personel desteği sağlanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiziksel Koşullar ve Donanım
Emniyet ve trafik güvenliği
MADDE 10 – (1) Korumalı işyeri veya korumalı iş merkezi binasının bulunduğu yerin,
engelli bireylerin geliş ve gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olması şartı aranır.
Yangından korunma ve elektrik tertibatı
MADDE 11 – (1) Korumalı işyeri veya korumalı iş merkezinde yangından korunma
için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi, sesli ve ışıklı alarm sistemi ile engelli
bireylerin kullanımına uygun yangın tahliye sistemi bulundurulması zorunludur.
(2) Korumalı işyeri veya korumalı iş merkezinde elektrik anahtarı, priz, lamba gibi
elektrikli aletler, kesici delici aletler ile yanıcı ve yakıcı maddelerin engelli bireyler için tehlike
oluşturmasını önleyecek tedbirler alınır.
(3) Korumalı işyeri veya korumalı iş merkezi binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluşlar bulunması hâlinde, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır.
Korumalı işyerinin fiziksel koşulları
MADDE 12 – (1) Korumalı işyeri veya korumalı iş merkezinin fiziksel koşulları aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
a) Türk Standartları Enstitüsü tarafından işyerleri için belirlenen fiziksel standartlar,
korumalı işyerlerinde de geçerlidir. Korumalı işyerinin müstakil bir binada olması tercih nedenidir. Korumalı işyerinde çalışan zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin hareket kısıtlılığının
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bulunmaması durumunda; müstakil villa tipi, dubleks, tripleks binalarda hizmet vermesi halinde
asansör şartı aranmaz. Üç ve üzeri katlı diğer binalarda ve hareket kısıtlılığı olan zihinsel veya
ruhsal engelli bireylerin çalıştığı korumalı işyerinin zemin üstü katlarda hizmet vermesi durumunda yangın merdiveni ve erişilebilirlik standartlarına uygun asansör bulunması zorunludur.
b) Korumalı işyeri rutubetli ortamda olmamalı, gün ışığı almalı ve uygun elektrik ışığı
ile aydınlatılmalıdır.
c) Korumalı işyeri tabanı sağlığa zarar vermeyecek, ıslak ve kuru halde kaymayan ve
kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanmalıdır.
ç) Merdivenlerin genişliği ve yüksekliği iniş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacak şekilde
erişilebilirlik standartlarına uygun olmalı, emniyet korkulukları bulunmalıdır.
d) Kapılar erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır.
e) Atölyeler ve diğer bölümlerin arası duvarla bölünmeli, sesli makinelerin kullanıldığı
yerlerde ses geçirmez materyaller tercih edilmelidir.
f) Korumalı işyerinin ve korumalı iş merkezlerinin tuvaletleri ve duş alanları erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır.
g) Korumalı iş merkezinde; merkezi yönetim odası, sosyal servis, personel ve işçi odası,
atölye, çok amaçlı salon, mutfak ve yemekhane, sağlık odası veya kabini, banyo ve tuvalet ile
ihtiyaç duyulan diğer bölümlerin bulundurulması zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Korumalı İşyerinin İşleyişine İlişkin Esaslar
Korumalı işyerine engelli bireylerin kabulü
MADDE 13 – (1) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve korumalı işyerinde çalışmak isteyen
engelli bireyler bireysel olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile işyerlerine başvururlar. İşyeri, işe aldığı engelli bireyleri en geç bir ay içinde Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
Korumalı işyerine kabul edilecek engelli bireyler ve istenecek belgeler
MADDE 14 – (1) Korumalı işyerinde istihdam edilebilmek için;
a) Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna göre en az % 40 oranında zihinsel
veya ruhsal engelli olmak veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporuna göre en az “hafif düzeyde özel gereksinimi vardır (%40-49)” ibaresi bulunan zihinsel veya ruhsal engelli birey olmak,
b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmak,
c) 15 yaşını bitirmiş olmak,
gerekir.
(2) Kabulde;
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunun veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunun aslı veya onaylı örneği,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Var ise öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya aslı ibraz edildiğinde Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce onaylanan örneği,
istenir.
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Korumalı işyerinde çalışan engelli bireyin işten ayrılması
MADDE 15 – (1) Korumalı işyerleri, aylık personel durum çizelgesini takip eden ayın
yedinci gününe kadar düzenleyerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderir. Ayın
yedinci gününün tatile denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü gönderilir. İşyeri, herhangi
bir sebeple iş sözleşmesi sona eren engelli bireyin ayrılış nedenlerini yedi gün içinde Aile ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 16 – (1) Korumalı işyerleri, bu Yönetmelikte belirlenen hususlarla sınırlı olmak ve diğer mevzuatın denetime ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yılda en az bir kez
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, gerekli görüldüğü hallerde Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı denetim elemanlarınca denetlenir.
Defter ve belgelerin ibrazı
MADDE 17 – (1) Korumalı işyerleri, denetimlerde ilgili her türlü bilgiyi vermek ve
bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.
Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi
MADDE 18 – (1) Korumalı işyerleri, bir yıllık üretim, istihdam, satış, bağış, yatırım,
pazarlama, stok, istihdam ettiği personel gibi bilgileri içeren faaliyet raporunu her yılın Mart
ayı içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne iletir.
Korumalı işyeri statüsünün sona erdirilmesi
MADDE 19 – (1) Korumalı işyerleri, bu Yönetmelikte belirtilen koşulların bir veya
birkaçını yerine getirmediği denetim raporları ile tespit edildiği takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır. Otuz gün içinde belirtilen eksiklikleri tamamlamadığı tespit edilen işverenlerin korumalı işyeri statüsü belgesi Komisyonun görüşü alınarak Valilikçe iptal edilir.
(2) Korumalı işyerleri, taşınma, devir, birleşme ve kapanma durumlarını on beş gün
öncesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
(3) Korumalı işyerinin taşınması durumunda, taşınılan yerin bu Yönetmelikte öngörülen
şartları taşıdığının Komisyon tarafından tespiti halinde işyerinin, korumalı işyeri statüsü devam
eder.
Komisyon kararlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Korumalı işyeri statüsü kazanma talebinin reddi ve korumalı işyeri
statüsünün sona erdirilmesi kararlarına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca değerlendirilerek otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna başvurma hakkını ortadan kaldırmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 26/11/2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ön
İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”
“i) İl müdürlüğü: Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri
ile dördüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ı) Tesislerde, kapasiteye uygun kantar ile tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen
atıkların takibi için tesis giriş ve çıkış noktalarına uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera
kayıt sistemi teşkil edilir ve elde edilen kayıtlar en az otuz gün süreyle saklanır.
i) Tesislerin sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde (a) bendinde belirtilen etrafının
yapı malzemesi ile kalıcı olarak çevrili olması şartı, girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile
yeterlik sahibi personel bulunması durumunda (f) bendinde belirtilen radyasyon ölçüm cihazı
bulundurma şartı ve girişlerinde veya bünyesinde tesislere hizmet vermek amacıyla kantar olması durumunda ise (ı) bendinde belirtilen kantar bulundurma şartı aranmaz.”
“(4) Aynı adreste, aynı işletmeye ait birden fazla atık işleme tesisine sahip entegre tesislerde birinci fıkrada tesislerden istenen; kantar, radyasyon ölçüm cihazı, geçici depolama
alanı, otopark, idari ve teknik büro bölümleri ortak kullanılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Atık türüne bağlı olarak; ayırma, boyut küçültme/parçalama, eleme işlemlerinin yapıldığı ekipmanlar ile bantlı taşıma sistemleri ve atığın tehlikelilik özelliğini giderme amaçlı
uygulanacak işleme dair gerekli ekipmanlar bulunur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/10/2021

31623
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları
Muayene Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcı veya ısı gider
paylaşımından maddi olarak etkilenen diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç servis tarafından bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse Kanunda belirtilen hükümler
doğrultusunda işlem yapılır; tamir, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Müracaatın kullanıcı dışında ısı gider paylaşımından maddi olarak etkilenen diğer bir kimse
tarafından yapılması durumunda;”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
sayaçlardan 2017 yılı ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş olup periyodik/stok muayenesi yaptırılmamış olanlar için bu sayaçların periyodik/stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2022 tarihinden 28/2/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2022 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması veya 1/1/2023 tarihinden 28/2/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2023
tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması zorunludur.
(2) Belirtilen tarihler içinde servislere müracaat etmeyen veya muayeneleri yaptırmayan
yükümlüler hakkında, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı
Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/7/2018
30470
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
112/3/2019
30712
211/10/2019
30915
314/12/2019
30978
414/4/2020
31099
530/12/2020
31350
65/2/2021
31386
719/6/2021
31516
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TEBLİĞLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
(SIRA NUMARASI: 2022/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2022 yılında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller Ek-1’deki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 27/1/2021 tarihli ve 31377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki
Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 319)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ücret İstisnasına İlişkin Düzenleme
Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt
tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan
tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde
verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate
alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara
isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili
ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden
ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”
(2) 7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun;
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş,
bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı
bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları,
110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 7349 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi
Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kağıtlar” ibaresinden sonra gelmek
üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna,
aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır.) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi
MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli
bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para
ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı
(mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider
karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini
değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim,
ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret
kapsamında değerlendirilmektedir.
(2) 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde ücretin gerçek safi değerinin, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından sigorta primi, şahıs sigortası
primi ve sendika aidatı gibi kesinti ve ödemeler indirildikten sonra kalan miktar olduğu hüküm
altına alınmıştır.
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(3) 193 sayılı Kanunun 23 üncü ve müteakip maddelerinde gelir vergisinden istisna
edilen ücret ödemelerine, aynı Kanunun 31 inci maddesinde ise engellilik indirimine yer verilmiştir. İstisna ve indirimler ücret bordrosunda gösterilmekte, ancak gelir vergisi matrahına
dâhil edilmemektedir.
(4) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler
sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden 103 ve 104 üncü maddelere
göre vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.
(5) Ücret gelirleri genel olarak tevkif suretiyle vergilendirilmekte olup, yapılan kesintiler işverenler tarafından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilmek suretiyle
ödenmektedir. Ancak, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri ise tutarı ne olursa
olsun 193 sayılı Kanunun 95 inci maddesi hükmüne istinaden yıllık beyannameyle beyan edilmektedir.
(6) 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tevkif
suretiyle vergilendirilmiş;
a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamının 103 üncü
maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL)
aşması,
b) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü
gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması,
c) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı
(2022 yılı için 70.000 TL) aşması,
halinde, ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilmektedir.
(7) Yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine göre yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilmektedir.
(8) Ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 89 uncu
maddesinde yer alan eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamalar
da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilmektedir.
İstisnanın kapsamı ve uygulaması
MADDE 4 – (1) 7349 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci
fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine
uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık
brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra
kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
(2) İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki
gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
(3) İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden
hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.
(4) Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en
yüksek olan ücrete uygulanacaktır.
(5) Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde
yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas
alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir.
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(6) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanunun uygulamasında ücret sayılan ödemeler düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 62 nci maddesinde, işverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları kapsamında çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak
tanımlanmış ve 61 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ücret sayılan ödemeleri yapanlar
da bu Kanunda yazılan ödevleri yerine getirmek bakımından işveren olarak kabul edilmiştir.
Dolayısıyla, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı
bendinde düzenlenen istisnanın uygulanması mümkündür.
(7) Yapılan düzenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması kaldırıldığından bu tarihten
itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.
(8) Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Asgari
ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet
erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan
ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde, hem engellilik indiriminden hem de aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(18) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.
Asgari ücretli olarak çalışanlarda gelir vergisi istisnası
MADDE 5 – (1) Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin
brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik
sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
Örnek 1: İşveren (A)’nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)’nin, 2022 yılı
için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bay (B)’ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır.
Bay (B)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.
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(2) Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi
ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan
asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi
düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah
da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna
suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.
Örnek 2: İşveren (C)’nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (D)’nin, 2022
yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bayan (D)’ye bu ücreti dışında, aylık mesai ve sosyal yardım
olarak da 996 TL ödeme yapılmaktadır.
Bayan (D)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

Örnek 3: İşveren (E)’nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)’nin, 2022
yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bayan (F)’ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında
10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır.
Bayan (F)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

(3) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde
yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin
aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten
sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek
primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.
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Örnek 4: Bay (G), emekli olduktan sonra işveren (H)’nin yanında asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (G)’nin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.
Bay (G)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnası
MADDE 6 – (1) Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden
193 sayılı Kanunun 31 ve 63 üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun
23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi hariç 23 ve müteakip maddelerinde
düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.
Bu şekilde belirlenen gelir vergisi matrahına gelir vergisi tarifesi uygulanarak vergi hesaplanacaktır. Bu suretle hesaplanan vergiden istisna tutara isabet eden vergi düşülmek suretiyle
ödenecek vergi belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda
hesaplanan vergisini geçemeyecektir.
(2) Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.
Örnek 5: İşveren (I)’nın işyerinde çalışan Bay (İ)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000
TL’dir. Bay (İ)’ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve Bay (İ)’nin 193 sayılı Kanunun 63 üncü
maddesi uyarınca, kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır.
Bay (İ)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.
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Örnek 6: İşveren (J)’nin işyerinde çalışan Bayan (K)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti
9.000 TL’dir. İşveren (J), ayrıca, Bayan (K)’ye çalıştığı her bir gün için yemek hizmetinde kullanılmak üzere yemek kartına günlük 34 TL, ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere ulaşım kartına günlük 17 TL yüklemekte, çocuğunu gönderdiği özel kreş için de kreş işletmesine 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında 1.000 TL
ödeme yapmaktadır.
Bayan (K)’nin kendi adına ödediği 500 TL şahıs sigorta primi ödemesi bulunmaktadır.
Bayan (K), 3. derece (2022 yılı için 500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır.
Bayan (K)’ye 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Örnek 7: Bay (L) 10.000 TL brüt ücret ile 16 Eylül 2022 tarihinde, işveren (M)’nin işyerinde çalışmaya başlamıştır.
Bay (L)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

Örnek 8: 12.000 TL brüt ücret ile işveren (N)’nin işyerinde çalışan Bayan (O), 10
Ağustos 2022 tarihinde işten ayrılmıştır.
Bayan (O)’ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.
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Örnek 9: İşveren (Ö)’nün işyerinde aylık 15 gün çalışan Bayan (P)’ye bu çalışması
karşılığı aylık brüt 4.000 TL ödenmektedir.
Bayan (P)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

Bayan (P)’nin, 15 gün çalışması karşılığı aylık brüt ücretinin 5.500 TL olduğu durumda,
2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda istisnanın uygulanması
MADDE 7 – (1) Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna
uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Söz
konusu işverene bu durumu bildirme yükümlülüğü hizmet erbabına aittir. Birden fazla işverenden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan işvereni hizmet erbabı
kendisi belirleyecektir. İstisnadan faydalanılan işverende, istisnanın tamamından faydalanılamaması durumunda kalan tutar için diğer işverende istisnadan faydalanılması mümkün değildir.
Örnek 10: Bay (R) iki ayrı işyerinde işveren (S) ve işveren (Ş)’nin yanında çalışmaktadır. İşveren (S)’den brüt 7.000 TL, işveren (Ş)’den ise brüt 3.000 TL ücret geliri elde etmektedir.
Bay (R)’ye (S) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak ve 2022 yılı ilgili
aylarda yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
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Örnek 11: Bayan (T) iki ayrı işverenin yanında çalışmaktadır. İşveren (U)’dan brüt
4.000 TL ve işveren (Ü)’den brüt 4.000 TL ücret geliri elde etmektedir.
Bayan (T), (U) işvereninden istisna uygulamasını talep etmiştir. Bayan (T)’ye sadece
(U) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak olup, 2022 yılının ilgili aylarında
yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
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Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemeleri
MADDE 8 – (1) 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu
ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele
ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu Kanun kapsamında çalışan ve şartları
taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki bu ücretlere 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (18) numaralı bendi uyarınca ayrıca istisna uygulanması söz konusu değildir.
(2) a) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi
uyarınca bölgede imalat faaliyetlerinde çalışan personele ödenen ücretleri üzerinden,
b) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici
2 nci maddesine göre Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretleri üzerinden,
c) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, Ar-Ge, tasarım ve
destek personeline ödenen ücretleri üzerinden,
ç) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 21 inci maddesine göre, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına
isabet eden tutarı üzerinden,
hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmekteydi.
193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendiyle ihdas
edilen istisna uygulaması ve asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılması nedeniyle, teşvik
kapsamındaki bu ücret ödemelerine, öncelikle 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna uygulanacak ve istisna sonrası vergi, ilgili
düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir. Asgari ücrete isabet
eden verginin tahakkuktan terkin edilmesini öngören düzenlemelere göre ise istisna uygulaması
nedeniyle asgari ücretten vergi alınmadığından tahakkuktan terkini gerekecek bir vergi hesabı
yapılmayacaktır.
(3) Diğer kanunlarda yer alan benzer istisna ve teşvikler için de hesaplama aynı şekilde
olacaktır.
Örnek 12: İşveren (V)’nin işyerinde çalışan Bay (Y), aylık brüt 10.000 TL ücret geliri
elde etmektedir.
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Bay (Y)’nin 3218 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında
olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

Bay (Y)’nin 4691 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında
olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

Bay (Y)’nin 5746 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında
olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.
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Bay (Y)’nin 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında
olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

Yıllık beyanname verilmesi halinde istisna uygulaması
MADDE 9 – (1) Hizmet erbabının ücret gelirlerinin 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yıllık beyanname ile beyan edilmesinin gerekmesi
durumunda, yıl içinde istisna uygulamasından faydalanıldığı için yıllık beyannamede söz konusu istisna uygulamasına yer verilmeyecek ve yıllık beyannamede ücret gelirlerinin toplamı
üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde istisna öncesi hesaplanan vergiler mahsup edilecektir.
(2) Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi matrahının,
asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmaması halinde, bu gelirler beyan edilmeyecektir.
Söz konusu, gelirlerin asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşması halinde ise bu gelirlerin
tamamı beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücretin yıllık matrahı üzerinden
hesaplanan vergi indirim konusu yapılacaktır.
Örnek 13: İşveren (Z)’nin işyerinde çalışan Bay (A), aylık brüt 100.000 TL ücret geliri
elde etmektedir.
Bay (A)’nın 2022 yılı yıllık gelir vergisi matrahı gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimindeki tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aştığından, Bay (A)’nın ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.
Bay (A)’ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplama ile Bay (A)’nın yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır.
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Örnek 14: Bayan (B) iki ayrı iş yerinde işveren (C) ve işveren (D)’nin yanında çalışmaktadır. İşveren (C)’den brüt 10.000 TL ve işveren (D)’den brüt 8.000 TL ücret geliri elde
etmektedir.
Bayan (B)’nin ikinci işverenden elde ettiği ücret geliri 2022 yılı gelir vergisi tarifesinin
ikinci dilimindeki tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aştığından, Bayan (B)’nin ücret gelirini
yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.
Bayan (B)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplamalar ile Bayan (B)’nin yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde
olacaktır.
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Örnek 15: Bay (E), 15.000 TL brüt ücretle çalıştığı işveren (F)’deki işinden 15 Temmuz
2022 tarihi itibarıyla ayrılmış ve 16 Temmuz 2022 tarihi itibariyle işveren (G)’nin yanında
20.000 TL brüt ücretle çalışmaya başlamıştır.
Bay (E)’nin ikinci işverenden elde ettiği ücret geliri 2022 yılı gelir vergisi tarifesinin
ikinci dilimindeki tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aştığından, Bay (E)’nin ücret gelirini yıllık
beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.
Bay (E)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplamalar ile Bay (E)’nin yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Örnek 16: Bay (H) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 7.000 TL ücret geliri
elde etmektedir.
Ücret geliri tevkif suretiyle vergilendirilmediğinden, Bay (H)’nin ücret gelirini yıllık
beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.
Bay (H)’nin 2022 yılı yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.
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Ücret bordrosu ve hesaplamalar
MADDE 10 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde ücret bordrosuna ilişkin hükümlere yer verilmiş ve ücret bordrosunda yer alması gereken bilgiler sayılmış olup, işverenlerin bu bilgilere yer vermek suretiyle ücret bordrolarını
diledikleri şekilde düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. Bu Tebliğin önceki bölümlerinde yer verilen örnekler istisna suretiyle alınmayacak olan vergi tutarının belirlenebilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla ücret bordrolarının ve bordro düzenlenmesine esas hesaplamaların, örneklerle aynı sonucu doğuracak, diğer bir ifadeyle, istisna nedeniyle alınmayacak verginin ilgili aydaki asgari ücretin vergisini geçmeyecek şekilde, farklı yöntemlerle yapılması
mümkündür.
193 sayılı Kanunun kaldırılan 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin
durumu
MADDE 11 – (1) 7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 64 üncü
maddesi 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu düzenleme ile bu madde kapsamında bulunan;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların,
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin,
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin,
ç) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanların,
elde ettikleri ücretler, işverenlerin tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığından tevkifata tabi olmayan ücret kapsamında değerlendirilecektir.
(2) 193 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının vergi karnesi almasına ve karnesini vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmesine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda olanların
1/1/2022 tarihinden itibaren elde ettikleri tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri Kanunun genel hükümlerine tabi olacaktır.
(3) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi uyarınca, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının 1/1/2022 tarihinden itibaren elde ettiği ücret gelirlerine ilişkin matrahlarının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmaması halinde,
istisna kapsamına giren bu ücretleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.
(4) Hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirlerinin, istisna tutarını aşması halinde ise
elde edilen ücret gelirinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisi mahsup edilerek
ödenecek vergi hesaplanacaktır.
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Örnek 17: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (I), tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 5.004 TL ücret geliri elde etmektedir.
Bay (I)’nın 2022 yılında elde ettiği ücret gelirinin gelir vergisi matrahı, asgari ücretin
yıllık gelir vergisi matrahını aşmadığından, istisna kapsamında kalan bu ücret geliri için yıllık
beyanname verilmeyecektir.
Örnek 18: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (İ), tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 6.000 TL ücret geliri elde etmektedir.
Bay (İ) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş 2022 yılı toplam ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan edecek ve yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2022/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyaların ihracatının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yetki
MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik
pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.
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Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/12/2022 (bu tarih dahil) tarihine
kadar uygulanır.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

945

—— • ——
Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

948

—— • ——
Edremit 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

994
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından:
Topraksarnıç Mahallesi 21077 ada 30 nolu 14.467,65 m² taşınmaz mülkiyeti Meram
Belediyesi’ne ait, imar planında [ E: 1.60 Taks: 0.40 Yençok: 20.50 m ] Gelişme Konut Alanı’na
isabet eden 95.000.000,00 TL muhammen bedelli 2.850.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz,
2886 sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır.
(3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den
istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü –
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 16/02/2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi
No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda,
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz
bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
A- Gerçek Kişiler için:
a- İç zarf (Teklif Mektubu),
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye
katılmak istediği belirten dilekçe,
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile
teyid edilecektir.),
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz
veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge
B- Tüzel Kişiler için:
a- İç zarf (Teklif Mektubu),
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b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye
katılmak istediği belirten dilekçe,
c- Tebligat için adres beyanı,
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz
veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 16/02/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a
kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na
teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta
ile gönderilecek tekliflerin de 16/02/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin 24 de 1’i ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme
damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan
ihale bedeli 23 eşit taksitte ödenecektir.
Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde
ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve
ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İlan olunur.
985/1-1
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TURİZM AMAÇLI YAŞAM MERKEZİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ
İHALE EDİLECEKTİR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:
MADDE 1 - İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın:
İli: Erzincan/İlçesi: Merkez/Mahalle: Karaağaç/Ada No: 1250/Parsel: 20/Cinsi: Arsa
İrtifak Tesis Edilecek Alan: 2.771,35 m2 /Mülkiyet Durumu: Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi
MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya
görülebileceği,
İhale dokümanlarını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yapı İşler ve Teknik Daire
Başkanlığında bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin idareden onaylı
ihale dokümanını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın
Halk Bankası Erzincan Şubesi nezdindeki TR 82 0001 2009 3440 0006 0000 47 IBAN No 'lu
hesabına 1.000,00 – (Bin) TL yatırılması ve ihale dokümanı satış bedeli alındı belgesi karşılığında
onaylı ihale dokümanını alınması zorunludur.
MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
3.1. İhalenin yapılacağı adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü
Yalnızbağ Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Salonu
3.2. Tekliflerin sunulacağı adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi ERZİNCAN Tel: 0 446 226 66 66 Dahili
10240
3.3. İhale (son teklif verme) tarihi : 11.02.2022
3.4. İhale (son teklif verme) saati : 10:00
MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım)
Usulü ile Turizm Amaçlı Yaşam Merkezi İrtifak Hakkı Tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkının
süresi 25 (Yirmibeş) yıldır.
MADDE 5 - Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ve alınacak geçici teminat tutarları:
5.1. İlk yıl tahmin edilen irtifak hakkı bedeli: 184.133,00 (Yüzseksendörtbinyüzotuzüç) TL dir.
İkinci ve daha sonraki yıllar irtifak hakkı bedelleri ise bir önceki yıl bedelinin Hazine
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca hesaplanması
suretiyle tahsil edilecektir.
5.2. Geçici teminat miktarı: 55.239,90 (ellibeşbinikiyüzotuzdokuzliradoksankuruş) TL.
İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; geçici teminat olarak
kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Erzincan Binali
Yıldırım Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Halk Bankası Erzincan Şubesi
nezdindeki TR 82 0001 2009 3440 0006 0000 47 IBAN No 'lu hesabına ihale saatine kadar
yatırabilirler. (Geçici teminat olarak banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat
mektubunun geçici ve süresiz olması gerekir.)
MADDE 6 - İsteklilerden istenilen belgeler:
İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki ihale
dokümanlarında belirtilen şartları taşımaları, geçici teminat tutarlarını ve aşağıda istenilen
belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur.
6.1. İstekli Gerçek Kişi ise; Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi
veya Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet sistemi üzerinden alınmış belge),
6.2. Gerçek ve Tüzel Kişiler; Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, (adres, telefon
ve varsa faks ile e-mail adresi belirtilecek şekilde) (EK-2 Form)
6.3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı Sureti, tüzel kişilerin
ise Vergi dairesinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden alınmış vergi mükellefi olduğuna dair
belge,
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6.4. 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden 5. maddede
belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (teminat mektubu verilmesi halinde
süresiz olmalıdır.)
6.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr
odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) 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, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.6. İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekâletnamelerinin ve vekilin imza Sirkülerinin
Teklif Dosyası ile birlikte sunulması gerekmektedir.
6.7. İhale şartnamesi alındığına dair makbuzun teklif dosyası içerisinde sunulması
gerekmektedir.
6.8. İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye
vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı
taahhütte bulunmak, (EK-4 ila Ek-5 Form)
6.9 İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi (EK-8)
6.10. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul
etmiş sayılır. (EK-3 Form)
6.11. Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu (EK-1 Form)
6.12. İhale konusu taşınmazın yerinde görülecek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair
İhale dokümanı eki imzalanmış yer görme belgesi teklif dosyası içerisinde verilmesi zorunludur.
(EK-6)
MADDE 7- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6. maddede sayılan belgeler (6.4/6.6/6.7/6.11 hariç) ile iş
ortaklığı beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi tekliflerine ekleyeceklerdir. (İhale
üzerine kalan yüklenici noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek zorundadır.)
MADDE 8 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.
MADDE 9- Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya Komisyona
sunulmak üzere idare personeline teslim edilecektir. İhaleye posta ile katılmak mümkündür.
İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale
günü saatine kadar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşler ve Teknik Daire
Başkanlığı adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderecektir. Tekliflerdeki teklif edilen
değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelecek
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MADDE 10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan olunur.
1021/1-1
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5.000 KİLOGRAM KALIP AYIRICI KİMYASAL SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022/50690
1- İdarenin
:
a) Adresi
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 / 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
2- İhale Konusu İşin Niteliği,
Türü ve Miktarı Adı
: Beton Travers İmalatında Kullanılmak Üzere 5.000
Kilogram Kalıp Ayırıcı Kimyasal Malzeme Satın
Alınması İşi. (Kalıp yağı)
3- İhalenin
:
a) Yapılacağı Yer
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati
: 15/02/2022 Saat 14:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL.
bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1056/1-1

—— • ——

3.500 TON DÖKME ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022/50524
1- İdarenin
:
a) Adresi
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 / 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
2- İhale Konusu İşin Niteliği,
Türü ve Miktarı Adı
: Beton Travers Fabrikası İmalatında Kullanılmak Üzere
3.500 Ton Dökme Çimento Satın Alınması İşi.
3- İhalenin
:
a) Yapılacağı Yer
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati
: 16/02/2022 Saat 10:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL.
bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1057/1-1
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100.000 ADET PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022/50641
1- İdarenin
:
a) Adresi
: TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 / 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
2- İhale Konusu İşin Niteliği,
Türü ve Miktarı Adı
: Beton Travers İmalatında Kullanılmak Üzere 100.000
Adet Plastik Dübel Satın Alınması İşi.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati
: 16/02/2022 Saat 14:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL.
bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1058/1-1

—— • ——

DMU TREN SETLERİNE AİT MUHTELİF EKİPMANLARIN TAMİR BAKIM İŞİ
SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022/54113
1. İdarenin
:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/71539 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2. İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı :DMU Tren Setlerine Ait Muhtelif Ekipmanların
Tamir Bakım İşi
3. İhalenin Yapılacağı Yer
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi
Hipodrom Caddesi No: 3 C Gar AltındağANKARA/TÜRKİYE
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
07/02/2022 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 100-TL bedelle temin edilebilir.
7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.
9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2005/7596 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş
olduğu 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.
976/1-1

—— • ——
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim
Elemanı alımına ilişkin aşağıda belirtilen Araştırma Görevlisi ilanımız iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
FAKÜLTE/
UNVAN

DERECE REKTÖRLÜK/

ANABİLİM/
BÖLÜM

MYO/YO
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

4

ANASANAT
DALI/PR.

MÜHENDİSLİK

İNŞAAT

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ

ALES

YABANCI

PUANI DİL PUANI

GEOTEKNİK
ANABİLİM
DALI

AÇIKLAMA
İlgili anabilim

70

85

dalında yüksek
lisans yapıyor olmak

1072/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Ahmet Ziylan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (Ahmet Ziylan
Vakfı).
VAKFEDENLER: Mehmet ZİYLAN, Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Mahmut Uğur ZİYLAN,
Abdülkadir ERBALCI, Ayşe ERBALCI.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.10.2021 tarihli ve E:2021/252, K:2021/510
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularında ülkemiz
insanına ve bütün insanlığa hizmet etmek ve böylece devlet ve diğer kuruluşlar tarafından
yürütülen kamu hizmetlerine katkı sağlamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 5.400.000 TL.- (BeşmilyondörtyüzbinTürkLirası).
YÖNETİM KURULU: Mehmet ZİYLAN, Mahmut Uğur ZİYLAN, Mehmet
BÜYÜKEKŞİ.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek gayece aynı bir
vakfa veya kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
987/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki
Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 5 adet 7 nci dereceli
Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak
yapılacaktır. Yazılı sınav 13.03.2022 tarihi Pazar günü saat 14:00’da Beykoz Belediye Başkanlığı
Ana Hizmet Binası - Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL
adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavın günü ve saati, yazılı sınav sonuçlarının duyurulduğu ilanda
açıklanacaktır.
2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’na katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak
gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları
taşımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1987 tarihi ve daha sonra doğanlar).
ç) Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak.
d) Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali
bulunmamak.
e) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavından birisine katılmış olup, KPSSP31 veya KPSSP48 puan türlerinin
birinden en az 70 puan almış olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi
üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine
olacaktır).
f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak.
g) Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik
yapabilecek niteliklere sahip bulunmak (Bu koşul, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden
söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak inceleme ile tespit
edilecektir).
3 - SINAV BAŞVURUSU
Başvurular 16.02.2022-25.02.2022 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Beykoz
Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne (Beykoz Belediye Başkanlığı-Gümüşsuyu
Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde) şahsen yapılacak, şehir
dışından yapılan başvurularda ise posta ile müracaatlar kabul edilecektir. Elektronik posta yoluyla
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz
sorumlu değildir.
4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’na katılabilmek için aşağıdaki belgelerle
başvuru yapılması gerekmektedir:
a) Aday tarafından bizzat doldurulup imzalanacak Başvuru Formu (Başvuru esnasında
veya www.beykoz.bel.tr internet adresinden temin edilebilir).
b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesini aslı, fotokopisi veya Teftiş
Kurulu Müdürlüğünce onaylanmış örneği; denklik belgesi sunulacak olması durumunda ise
yetkili makam tarafından tasdik edilen denklik belgesinin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulu
Müdürlüğünce onaylanmış örneği.
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf.
ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.
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d) Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin,
ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
e) Adayın askerlikle ilişiğinin ve müfettişlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek bir
sağlık probleminin olmadığına ve herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmadığına
dair beyanı.
5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Yazılı sınava, ilan edilen 5 (beş) adet boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 100
(yüz) aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların
sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100
aday giriş sınavına alınacaktır. 100 üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya
adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınava
katılabilme şartlarını taşıyan adaylar (mücbir sebepler hariç) 04.03.2022 tarihinde Belediye
Başkanlığının www.beykoz.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır.
6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ
Müfettiş yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Müdürlüğü
tarafından düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav
Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi gösterilmesi
suretiyle girilebilecektir.
Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde aday tarafından belirtilen adres veya e-posta adresine gönderilecektir.
Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
7 - SINAV KONULARI
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavının yazılı bölümü Aşağıdaki alanlardan
oluşmaktadır:
a) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,
657 sayılı Kanun), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları), Ceza Muhakemeleri Usul
Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel
Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak Hukuku), Avrupa Birliği Müktesebatı
(Genel olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetim paradigmasına ilişkin temel
bilgiler).
b) İktisat: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve
Politikası, Uluslararası Ekonomi, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomi Politik.
c) Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi), Maliye
Politikası, Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).
ç) Muhasebe: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.
d) Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlere dair teorik bilgiler ve ilgili mevzuat (5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu).
8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nın yazılı bölümünde başarılı olmak için her
alandan en az 50 puan almak kaydıyla ortalamada en az 70 puan almak gerekir. Başarılı olan
adaylar en yüksekten en düşük puana doğru sıralamaya tabi tutulacaktır. İlan edilen boş kadro
sayısının dört katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan
adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adayları,
başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediye Başkanlığının
www.beykoz.bel.tr internet sitesinde ilan olunacaktır.
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9 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavının sözlü bölümü, yazılı sınavda başarılı olan
adaylara duyurulan gün, saat ve yerde yapılacaktır.
Sözlü sınavda, adayın;
a )Yazılı sınav yapılan alanlara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişime açıklığı,
Değerlendirilecek ve (a) bendi için 50 puan, diğer bentler içinse 10’ar puan üzerinden,
sınav komisyonu başkanı ve her bir sınav komisyonu üyesi tarafından ayrı ayrı puan tayin
edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyelerinin sözlü
sınav için uygun gördükleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması esastır. Sözlü sınav
puan ortalaması 70 in altında olanlar doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı Notu, yazılı ve sözlü bölümlerde alınan
notların aritmetik ortalamasıdır. Adayların başarı sırası bu nota göre tespit edilecektir.
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı notlarının eşit olması durumunda, yazılı sınav
notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır. Bu notların da eşitliği halinde
öncelikle hukuk alanı notlarına, bunların da eşit olması durumunda iktisat alanı notlarına
bakılacak ve notu yüksek olan aday öncelik kazanacaktır.
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda sınavında başarı gösterenlerin sayısı ilan
edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer
adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı
kazanmış sayılacaktır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nın sonuçları, Beykoz Belediye Başkanlığı
www.beykoz.bel.tr internet sayfasında duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca
yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.
11 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, Müfettiş Yardımcılığı
Mesleki Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav
komisyonuna başvurabileceklerdir. Posta yoluyla yapılan itirazlarda postadan kaynaklanan
gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. Bu itirazlar sınav komisyonu tarafından en geç on iş
günü içinde incelenecek ve sonuç ilgilisine yazılı olarak bildirilecektir.
12 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda başarı gösterenler başarı sırasına göre boş
kadrolara atanırlar. Sınavı kazandığı halde 30 (otuz) gün içinde gerekli evrakları teslim
etmeyenler ya da kazanıp ataması yapıldığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar
için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı
kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.
13 - DİĞER HUSUSLAR
Başvuru esnasında ya da sonrasında gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
İlan olunur.
993/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI SINAV İLANI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında,
2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki)
adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört)
adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı
yapılacaktır.
I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Bu duyurunun (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans
programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki
yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022
tarihi itibariyle taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan
almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına
girmiş olmak,
ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi
bir kadro veya pozisyona, başvuru yapılacak KPSS puanı ile yerleştirilmemiş olmak.
II) BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş sınavı başvuru tarihleri: 31 Ocak- 11 Şubat 2022
III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavına başvuru;
Son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 23:59‘a kadar e-Devlet üzerinde
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. E-posta veya
posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Kontenjan belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin
denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye
alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan
“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
(V) inci maddede yer alan kontenjanların 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan
nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en
yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda
aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana
ait KPSS puan türü itibariyle, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş
sınavına çağrılacaktır.
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IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI
Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.gov.tr Kurum
internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda,
kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı
kimlik belgesi bulundurulması zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacaktır.
V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
Giriş sınavı yapılacak 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1
(bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş)
adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen kadrosunun öğrenim dalları
itibariyle dağılımı, KPSS puan türleri, asgari puan, kontenjanlar ve sınava çağrılacak aday sayıları
aşağıdaki şekildedir:
Unvan

Öğrenim Dalları

Sınava

KPSS

Asgari

Puan Türü

Puan

KPSSP3

75

2

10

KPSSP3

75

9

45

KPSSP3

75

8

40

KPSSP3

75

1

5

Kontenjan Çağrılacak
Aday Sayısı

a)Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Filoloji
(İngilizce), Mütercimlik (İngilizce), Tercümanlık
(İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) programından
Mütercim

mezun olmak,

Tercüman

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İNGİLİZCE)
(YDS)’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
buna denk puana sahip olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,

Mühendis

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
programlarının birinden mezun olmak.
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita

Mühendis

Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, programlarının
birinden mezun olmak.
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve

Kütüphaneci

Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, programlarının
birinden mezun olmak.
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Fakültelerin dört yıllık; Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri,
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları, Bilgisayar Sistemleri ve
Çözümleyici

Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü,
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar

KPSSP3

75

2

10

KPSSP93

75

12

60

KPSSP93

75

2

10

KPSSP93

75

5

25

KPSSP93

75

4

20

KPSSP94

75

2

10

47

235

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik /
Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim
Teknolojileri, programlarının birinden mezun olmak.
İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Personel, Personel Yönetimi, İşletme, İşletme
Yönetimi, Genel İşletme, Muhasebe, Bilgisayar
Yönetim Görevlisi

Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, İşletmeMuhasebe, İşletmecilik, Finans ve Muhasebe,
önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Yönetim Görevlisi

Adalet Meslek Eğitimi, Adalet, önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro

İletişim Görevlisi Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis
Teknolojileri ve Yönetimi, önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Şoför

a) Önlisans mezunu olmak,
b) En az B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak,
Ortaöğretim Kurumlarının; Elektrik- Elektronik
Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano

Teknisyen

Montörlüğü, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
alanı Yapı Tesisat Sistemleri, dallarından birinden
mezun olmak

Toplam
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VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ
Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak
No:4 06510 Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır.
VII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş Sınavında adaylar;
a) Genel yetenek ve genel kültür,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VIII) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ
Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla
KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.
Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına
göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alacaktır. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda
belirtilen kadro sayısının (kontenjanın) yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi
belirlenecektir.
Giriş sınavı sonuçları Kurum http://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar, sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Ayrıca,
sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı olarak
bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz
edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek
karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi
üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate
alınmayacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum http://www.epdk.gov.tr
internet adresinden yapılacaktır.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No: 4
06510 /Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 4000 - 4001- 4002
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
–– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/1)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)
–– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)

1
7
9

10
11
25

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2016/5824 Başvuru Numaralı
Kararı
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

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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