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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-

taneler Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “ek kadro tahsisi” ibaresi “kadro

devirleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldı-

rılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadro talep tarihi itibarıyla aktif olarak faaliyet gösteren özel hastaneler, ruhsatlarında

kayıtlı uzman hekim kadrolarını başka bir özel hastaneye veya tıp merkezine devredebilir, dev-

ralabilir veya karşılıklı olarak değiştirebilirler. İl içi yapılacak devir işlemleri Müdürlükçe ger-

çekleştirilir. İller arası kadro devrine ve karşılıklı kadro değişimine planlama ilkeleri çerçeve-

sinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi he-

deflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden çok yoğunluklu ilden az yoğun-

luklu ile olacak şekilde Bakanlıkça uygun görülmesi halinde izin verilir. Bu madde kapsamında

yapılan uzman hekim kadro devri sayısı ve karşılıklı değişim yapılan kadro sayısının il içi ve

il dışı toplamı, devreden kuruluşun toplam uzman hekim kadro sayısının %20’sinin üzerinde

olamaz. Hastanenin ve tıp merkezinin faaliyete devam etmesi için zorunlu asgari uzman hekim

kadroları ile özellikli ünite ve birimlerin asgari uzman hekim kadrolarının devrine izin verilmez.

Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin bu fıkra kapsamında ruhsatlarına işlenen kadrolar tekrar

bu fıkra kapsamında işleme alınmaz.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel sağlık alanında ya

da sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastanede kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalları için çalışma şekline

bakılmaksızın yalnızca bir uzman hekim bulunduğunda ilgili yoğun bakım ünitesi kurulması

zorunlu değildir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özel hastanelerde kullanılan ilaç ve tıbbî malzeme bedelleri piyasa rayiç bedellerinin

üzerinde olamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer

alan “65 inci maddenin dördüncü” ibaresi “68 inci maddenin üçüncü” şeklinde değiştirilmiş-

tir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki EK-11’in c-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

bölümünde yer alan “Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve ruh sağlığı ve hastalıkları

uzmanlık dalında   hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde  bu Yönetmelik ile öngö-

rülen asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.” ibaresi

“Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanelerinin ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında

yataklı klinik açarak hizmet vermek isteyen genel hastanelerin bu Yönetmelik ile öngörülen

asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.” şeklinde değiş-

tirilmiş ve aynı bölümde yer alan “14) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalında hizmet

verecek genel hastanelerde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında özellik arzeden hastalar

için yukardaki özellikleri taşıyan ve gerekli önlemleri alınmış en az iki hasta odası bulunmalı-

dır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin

sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonla-

rının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; elektrikli araçlara yol yardımı amacıyla elektrik enerjisi temin eden

mobil şarj üniteleri hariç olmak üzere, şarj ünitesi ve şarj istasyonlarının kurulması ve işletil-

mesi, şarj ağının oluşturulması, şarj ağı işletmecilerinin lisanslandırılması ve faaliyetlerinin

düzenlenmesi, şarj ağı işletmecileri ve şarj istasyonu işletmecileri ile kullanıcıların hak ve yü-

kümlülükleri, serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları

kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununun ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi: Bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan

kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği

tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi/verinin güven-

liğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uy-

gulanması için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dö-

nüşüm Ofisi tarafından çıkarılan rehberi,

b) Birlikte çalışabilirlik: Şarj ağına bağlı veya bağımsız olarak çalışan şarj istasyonla-

rının, elektrik iletim veya dağıtım şebekeleri ile bunları destekleyen yazılım sistemlerinin et-

kileşimli, uyumlu ve etkili bir şekilde birlikte çalışmasını,

c) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden lisans sahibi

tüzel kişiyi,

ç) Elektrikli araç: Hareket etmesinde tek başına veya destekleyici olarak elektrikli motor

kullanılan ve elektrik enerjisiyle haricen şarj edilebilen motorlu karayolu taşıtını,

d) Halka açık şarj istasyonu: Tüm kullanıcıların fiziki erişimine açık şarj istasyonunu,

e) İç tesisat: Tüketim tesislerinde bağlantı noktasından sonra yer alan ve elektrik kul-

lanıcısı sorumluluğunda bulunan elektrik tesisatını, 

f) İlgili mevzuat: Elektrik piyasası ve şarj hizmeti piyasasına ilişkin Kanun, Cumhur-

başkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararı ve

lisansları,
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g) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiyi,

ğ) Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

h) Kullanıcı: Elektrikli araç için şarj hizmeti alan kişiyi,

ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 

j) Özel şarj istasyonu: Girişi kısıtlı olan yerlerde tesis edilen ve ticari faaliyet de yürü-

tülebilen şarj istasyonunu,  

k) Sadakat sözleşmesi: Elektrikli araç kullanıcısının şarj hizmetini belli avantajlar da-

hilinde edinmesi amacıyla şarj ağı işletmeci lisansı sahibi ile yaptığı sözleşmeyi,

l) Serbest erişim platformu: Mevcut tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak gö-

rüntülenebilmesi için oluşturulan, şarj istasyonlarının verilerini canlı olarak sağlayan ve veri

değişimi ile diğer işlemlerin standart protokoller ve arayüz ile sağlandığı Kurum tarafından

hazırlanan platformu,

m) Sertifika: Bir şarj ağı bünyesinde bir veya birden çok şarj istasyonunun, şarj ağı iş-

letmecisi nam ve hesabına kurulması veya işletilmesi amacıyla Kurumun belirlediği usul ve

esaslar çerçevesinde şarj ağı işletmecisi tarafından gerçek veya tüzel kişiye verilen yetki bel-

gesini,

n) Şarj ağı: Elektrikli araçlara birden çok şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlamak için

oluşturulan ve şarj ağı işletmecisi tarafından yönetilen sistemi,

o) Şarj ağı işletmecisi: Elektrikli araç kullanıcılarına, şarj ağına erişim açarak şarj hiz-

meti sağlayan ve şarj ağının işletmesini gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişiyi,

ö) Şarj ekipmanı: Şarj ünitesinden elektrikli araca elektrik enerjisi aktarımı için kulla-

nılan ekipmanı,

p) Şarj hizmeti: Elektrikli araçların akü, pil, kondansatör ve benzeri enerji depolayan

ekipmanlarını şarj etmek üzere ticari amaçla ve bedeli mukabilinde gerçekleştirilen kablolu

veya kablosuz enerji aktarımını,

r) Şarj istasyonu: Elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımının

yapıldığı tesisi,

s) Şarj istasyonu işletmecisi: Şarj ağı işletmecisinden almış olduğu sertifika kapsamında

şarj istasyonlarını yerinde işleten ve üçüncü taraflara bu şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlayan

gerçek veya tüzel kişiyi,

ş) Şarj ünitesi: Bir veya daha fazla sayıda kablolu veya kablosuz şarj bağlantısının sağ-

lanabildiği, şarj hizmetinin sunulduğu fiziksel olarak tek bir üniteyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak  tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar öncelikle

ilgili mevzuattaki, ilgili mevzuatta tanımlanmamış olması halinde “TS 13909 sayılı Elektrikli

Araçlar ve Elektrikli Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar” standardındaki anlam ve

kapsama sahiptir. 
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İKİNCİ BÖLÜM

Şarj Ağı İşletmeci Lisansı, Muafiyetler ve Lisanslama Süreci

Şarj ağı işletmeci lisansı

MADDE 4- (1) Şarj ağı işletmeciliği Kurumdan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsa-

mında yürütülür. 

(2) Lisans hiçbir surette devredilemez. Ancak, aşağıdaki durumlar lisans devri sayıl-

maz:

a) Lisans sahibi bir tüzel kişi, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini,

Kurul onayı alınması kaydıyla 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca

birleşme veya bölünme yoluyla başka bir tüzel kişiye devredebilir.

b) Lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya

gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, ban-

kalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetme-

liğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel ki-

şinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep

edebilir. Önerilen tüzel kişiye, Kurul tarafından gerekçelerin uygun bulunması halinde bu Yö-

netmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve yükümlülüklerle

eskisinin devamı mahiyetinde lisans verilir.

(3) Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat

hükümlerine de uymak zorundadır.

(4) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren ve tarifesi düzenlemeye tabi olan lisans sahibi

tüzel kişiler, şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunamaz ve şarj hizmeti sunamaz. 

(5) Piyasada ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak şarj ağı işletmeciliğinin yapıldı-

ğının tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen yaptı-

rımlar uygulanır.

Muafiyetler

MADDE 5- (1) Her ne ad altında veya yöntemle olursa olsun ticari faaliyet gösterme-

yen özel şarj istasyonlarının ve kullanıcıların kendi ihtiyacı için kurduğu şarj ünitelerinin bir

şarj ağına bağlanmaları zorunlu değildir.

Lisans başvuru usulü

MADDE 6- (1) Lisans almak için; Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca

sunulması gereken bilgi ve belgelerle EPDK Başvuru Sistemi üzerinden başvuruda bulunulur. 

(2) Başvuruda bulunacak tüzel kişi, Kurum nezdinde elektronik başvuruda bulunacak

yetkilisinin bilgilerini Kuruma yazılı olarak sunar. Kurum, bildirim tarihinden itibaren beş iş

günü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlar.

(3) Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişinin;

a) Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket

olarak kurulmuş olması, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç, asgari

sermayesinin Kurulca çıkarılan usul ve esaslara göre belirlenen tutardan az olmaması,
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b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre

borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada

işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması,

zorunludur.

Lisans başvurularının alınması, incelenmesi ve değerlendirmeye alınması

MADDE 7- (1) Başvuru sırasında tüzel kişiden istenen bilgi ve belgelerin gereğine uy-

gun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulma ta-

rihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit

edilen başvurulardaki eksikliklerin, konu hakkında ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren

on beş iş günü içerisinde giderilmesi istenir ve söz konusu eksiklikler giderilmediği takdirde

başvurunun yapılmamış sayılacağı tüzel kişiye bildirilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin gide-

rilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde başvuru yapılmamış

sayılır ve başvuru sahibinin talebi halinde, başvuru sırasında Kuruma sunulan belgeler ile lisans

alma bedeli iade edilir.

(2) Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular,

başvuru tarihi itibarıyla veya birinci fıkra kapsamında eksikliklerin giderildiğine ilişkin bilgi

ve belgelerin Kuruma sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye alınmış sayılır. 

(3) Başvuru sahibinden, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç du-

yulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili

kişi veya kişiler doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

(4) Lisans başvurusunun değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı an-

lamı taşımaz.

Lisans başvurularının sonuçlandırılması

MADDE 8- (1) Lisans başvurusuna ilişkin yapılan değerlendirme Kurula sunulur ve

lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. 

(2) İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı

ile şarj ağı işletmeci lisansı verilir ve lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı, tescilli markası

ve lisans süresi Kurumun internet sayfasında duyurulur. 

(3) Değerlendirmeye alınan lisans başvurusu en geç otuz gün içerisinde karara bağlanır

ve alınan karar ilgiliye tebliğ edilir.

Lisansta asgari olarak yer alacak hususlar

MADDE 9- (1) Lisansta asgari olarak;

a) Lisans sahibinin ticaret unvanı ile tescilli markası, 

b) Lisans yürürlük tarihi ve lisans süresi, 

c) Kurul tarafından uygun bulunan diğer hususlar,

yer alır.

Lisansın yürürlüğe girmesi

MADDE 10- (1) Lisans, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin

lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
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Lisans bedelleri

MADDE 11- (1) Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma iş-

lemleri ile yıllık lisans bedellerinden oluşur. 

(2) Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın aralık ayı sonuna kadar

Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında ilan

edilir. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için

başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans

bedeli ödenir.

(3) Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile lisans alma bedelleri peşin

ödenir.

(4) Yıllık lisans bedeli lisans sahiplerinin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kap-

samında yürüttükleri şarj hizmeti faaliyetine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belir-

lenecek katsayının çarpılmasıyla hesaplanır. 

(5) Yıllık lisans bedeli bir sonraki yılın 31 Temmuz tarihine kadar Kurum hesabına ya-

tırılır.  

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren

beş yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz.

(7) Yıllık lisans bedellerinin ödenmesi gereken süre içerisinde Kurum hesabına yatırıl-

maması durumunda; ödenmesi gereken tutara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-

larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı

oranı uygulanır.

(8) Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller, Kurum tarafından resen yapılan tadiller ile

mevzuat değişikliklerinin ve uygulamalarının gerektirdiği tadiller için lisans tadil bedeli alın-

maz.

(9) Lisans alma bedelleri ile tadil bedellerinde, başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin tam

ve eksiksiz olarak Kuruma sunulduğu tarihte geçerli bedeller esas alınır. 

(10) Bir başvuruyla aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek

lisans tadili bedeli ödenir. 

Lisans süresi ve süre uzatımı

MADDE 12- (1) Lisans en fazla 49 yıla kadar verilir.

(2) Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak

üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilir.

(3) Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken dokuz ay, en

geç üç ay önce, lisans sahibinin Kuruma başvurması suretiyle lisans tadil başvurusu şeklinde

yapılır ve lisans süresinin uzatılması halinde Kurum internet sayfasında ilan edilir.  

(4) Süre uzatım talebinin değerlendirmesinde dikkate alınan hususlar Kurum tarafından

belirlenir.
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Lisans tadili

MADDE 13- (1) Lisans, lisans sahibinin talebiyle veya Kurumca resen tadil edilebilir.

Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest piyasayı veya rekabet koşullarını bozucu

hükümler içeremez. 

(2) Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan

bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi ta-

rafından öğrenilmesinden itibaren en geç otuz gün içerisinde lisans sahibi, gerekli tüm bilgi ve

belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadil edilmesini talep etmek zorun-

dadır. 

(3) Lisans tadil başvurusu Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Başvuru sırasında istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğuna ilişkin inceleme,

bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. İlgili mev-

zuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurulardaki eksikliklerin ilgilisine yapılan teb-

liğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde giderilmesi istenir ve söz konusu eksiklikler gide-

rilmediği takdirde, başvurunun yapılmamış sayılacağı lisans sahibine bildirilir. Bu süre içeri-

sinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde

başvuru yapılmamış sayılır ve lisans sahibinin talebi halinde, başvuru sırasında Kuruma sunulan

belgeler ile lisans tadil bedeli iade edilir.

(4) Lisans tadil başvurusu Kurul kararı ile sonuçlandırılır. 

Lisansın sona ermesi

MADDE 14- (1) Lisans, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden

sona erer veya; 

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi,

b) Lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin Türk Ti-

caret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla başka bir tüzel kişiye devri haricinde,

lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi,

c) Lisans sahibinin talebi,

ç) Lisans verilmesine esas şartların kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun

lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen otuz gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına

ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi,

d) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine ge-

tirilmesi gereken yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi, 

e) Şarj ağının, 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen sürede oluşturulama-

ması veya oluşturulduktan sonra korunamaması,

durumlarında Kurul kararıyla sona erdirilir.

(2) Lisans sahibi, faaliyetini sona erdirmesinden en az iki ay önce sertifika verdiği şarj

istasyonu işletmecilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.

(3) Lisansın sona ermesi halinde şarj ağı işletmecisince düzenlenen sertifikalar da ken-

diliğinden geçerliliğini yitirir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şarj Ağı, Lisans Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 

Şarj ağı

MADDE 15- (1) Şarj ağı, şarj ağı işletmecisinin işlettiği ve şarj ağı işletmecisi tarafın-

dan düzenlenen sertifikalar kapsamında işletilen halka açık ve ticari faaliyet yürütülen özel

şarj istasyonlarından oluşur. 

(2) Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde en az

elli adet şarj ünitesinden ve en az beş farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj

ağını oluşturur. Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde beşi ile Karayolları Genel

Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet yollarında yer alan şarj ünite-

lerinin en az yüzde ellisinin DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitesi niteliğinde olması zorun-

ludur. 

(3) Şarj ağına bağlı her bir şarj istasyonunda, bulunması halinde AC güçteki şarj ünite-

lerinin en az birinin TS EN 62196-2 standardında tanımlanan Tip-2 şarj soketiyle; bulunması

halinde DC güçteki şarj ünitelerinin en az birinin TS EN 62196-3 standardında tanımlanan bir-

leşik şarj sistemi (Combo-2) ile donatılmış olması zorunludur. AC güçteki şarj üniteleri Tip-2

şarj soketiyle veya araç konektörü ile donatılarak hizmete alınabilir.

(4) Şarj ağı işletmecisi, şarj ağını ikinci ve üçüncü fıkrada yer alan şartlara uygun hale

getirmekle yükümlüdür. Şarj ağını ikinci fıkrada belirlenen sürede oluşturmayan veya oluştur-

duktan sonra koruyamayan lisans sahiplerinin bildirime gerek olmaksızın otuz gün içinde ge-

rekli şartları sağlaması ve bu şartların sağlandığına dair Kuruma bildirimde bulunması zorun-

ludur. 

(5) Kurum, şarj ağının coğrafi kapsayıcılığını, şarj istasyonlarının yaygınlığını ve 31 inci

madde uyarınca hazırlanan projeksiyonu dikkate alarak, şarj ağı işletmecilerine, belirli yerlerde

ve belirli sayıda şarj istasyonu kurma da dahil olmak üzere ticari ve teknik zorunluluklar ve

özel şartlar getirebilir. Şarj ağı işletmecisinin talep etmesi halinde, bu kapsamda kurulan şarj

istasyonu için gerekli taşınmaz temini işlemleri Kanunun 19 uncu maddesinin birinci, üçüncü

ve beşinci fıkraları kapsamında yürütülür. Bu kapsamda kurulan şarj istasyonlarının yatırım

finansmanı dahil toplam maliyetleri şarj hizmeti fiyatının belirlenmesinde hesaba katılabilir.

Kurum ihtiyaç olması halinde konuya ilişkin usul ve esasları belirler.  

Şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri

MADDE 16- (1) Şarj ağı işletmeci lisansı, lisans sahibine;

a) Ülke genelinde şarj hizmeti sunma,

b) Şarj istasyonu kurma ve işletme,

c) Düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurma ve işlettirme,

ç) Kullanıcılar ile 29 uncu madde kapsamında sadakat sözleşmesi yapabilme,

d) 15 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında kurulacak şarj istasyonları için taşınmaz

temini talebinde bulunma,

haklarını verir.
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(2) Lisans sahibi, ilgili mevzuatta sayılanların yanı sıra;

a)  Şarj ağına bağlı şarj istasyonlarında 23 üncü maddede sayılan haller hariç sürekli,

kaliteli ve kesintisiz şarj hizmeti sunmak,

b) Şarj hizmetini, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sağlamak,

c) Şarj ağına bağlı şarj istasyonlarında şarj ünitesiyle uyumlu soket yapısına sahip her

türlü elektrikli araca şarj hizmeti sağlamak ve gerekli yazılımı, ekipmanı, donanımı bulundur-

mak,

ç) Şarj hizmeti fiyatını ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek, ilan etmek ve uygula-

mak,

d) Şarj hizmeti karşılığında kullanıcılardan şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan

bedel dışında her ne ad altında olursa olsun ayrı bedel talep etmemek,

e) 19 uncu madde hükümleri çerçevesinde şarj istasyonlarının birlikte çalışabilirliğini

sağlamak amacıyla gerekli yönetim, denetim ve kayıt sistemini kurmak, işler halde tutmak, iş-

letmek ve Kurum ile Kurum tarafından uygun bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının

bu sisteme ve şarj istasyonlarına erişimini sağlamak,

f) Belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmak, talep edilmesi halinde gerekli

bilgi, belge ve benzeri materyalleri Kuruma veya Kurumun yetkilendirdiği kişilere vermek,

Kurum görevlileri ile Kurum tarafından yetkilendirilen görevlilerin tesislerde inceleme yap-

masına müsaade etmek,

g) Şarj hizmeti sunumundan kaynaklanabilecek cana ve mala karşı maddi zarar ve zi-

yanı tazmin etmek için gerekli mali sorumluluk sigortalarını yapmak ve yaptırmak,

ğ) Kurum tarafından talep edilecek raporları hazırlamak ve yayımlamak,

h) Kurum tarafından belirlenen bilgileri kendi internet sayfasında ve varsa mobil uy-

gulaması üzerinden yayımlamak,

ı) Lisans yürürlüğe girdikten sonra en geç bir ay içerisinde serbest erişim platformunda

yayımlanacak bilgileri zamanında, güncel, doğru ve eksiksiz olarak sağlayacak bir sistem kur-

mak,

i) 18 inci madde hükümleri çerçevesinde bilgi güvenliğine ilişkin tedbirleri almak, 

j) 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat

Yönetmeliğinde tanımlanan kendi namına elektronik tebligat adresi almak ve geçerliliğini ko-

rumak,

k) Lisans işlemleri ile ilgili bedeller ile yıllık lisans bedellerini zamanında ve eksiksiz

olarak Kuruma ödemek,

ile yükümlüdür.

(3) Lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan paylarda, yönetim kurulu

başkan ve üyeleri ile temsile yetkili kişilerde değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu du-

rumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir:
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a) Anonim şirketlerin halka açık hisselerindeki değişiklikler hariç olmak üzere, lisans

sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan pay değişikliği olması halinde pay devrine iliş-

kin sözleşmenin noter onaylı örneği ya da değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

b) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinde değişiklik olması

halinde değişikliğe ilişkin kararın noter onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi.

c) Lisans sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerde değişiklik olması halinde

yeni yetkili veya yetkililerin kimlik bilgilerinin ve yetkinin sınırlarının yer aldığı yetki belgesi.

(4) Lisans sahibinin lisans kapsamındaki hakları Kurumdan izin alınmaksızın üçüncü

şahıslara devir, temlik ve rehin edilemez.

Şarj ağının genişletilmesi ve daraltılması

MADDE 17- (1) Şarj ağı işletmecisi, şarj ağına yeni bir şarj istasyonu eklemek istemesi

halinde Kurum tarafından belirlenen formatta elektronik ortamda Kuruma başvurur. Başvuruda,

şarj ağına eklenmek istenen şarj istasyonuna ilişkin coğrafi konum, şarj ünitesi ve soket sayıları,

sertifika bilgileri, şarj ünitesi tipleri ve güçleri ile ilgili bilgiler; başvuruya konu şarj istasyonuna

ilişkin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İş-

yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca alınan iş yeri açma

ve çalışma ruhsatı ve şarj istasyonunun iletim ve dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin 22 nci

madde kapsamında ilgili şebeke işletmecisi tarafından verilen belge Kuruma sunulur. Kurum

gerekli görmesi halinde ilave bilgi ve belge talep edebilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan başvuru, Kurum tarafından on iş günü içerisinde

sonuçlandırılır. Başvuru sonucu, elektronik ortamda şarj ağı işletmecisine bildirilir. Başvurunun

Kurum tarafından uygun bulunması halinde şarj istasyonu numaralandırılır, şarj ağı işletmeci-

sinin ağına eklenir ve halka açık şarj istasyonu serbest erişim platformunda yayımlanır.

(3) Şarj ağı işletmecisi, şarj ağından şarj istasyonu çıkartmak istemesi halinde ilgili şe-

beke işletmecisine ve Kurum tarafından belirlenen formatta elektronik ortamda Kuruma bildi-

rimde bulunur. Bildirim sonrası Kurum tarafından şarj istasyonu, ilgili şarj ağından ve serbest

erişim platformundan çıkarılır. 

(4) Şarj ağı işletmecisi, şarj ağında yer alan şarj istasyonlarına ilişkin şarj ünitesi ve so-

ket sayıları, şarj ünitesi tipleri ve güçleri ile sertifika bilgilerinde değişiklik olması halinde en

geç beş iş günü içerisinde Kurum tarafından belirlenen formatta elektronik ortamda Kuruma

bildirimde bulunur. Bildirim sonrası Kurum tarafından şarj istasyonuna ilişkin bilgiler güncel-

lenir ve serbest erişim platformunda yayımlanır.

(5) Kurum veri tabanında her bir şarj ağında yer alan şarj istasyonlarına ilişkin bilgiler

ayrı ayrı tutulur ve saklanır. 
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Bilgi güvenliği

MADDE 18- (1) Şarj ağı işletmecisi, Kurumun erişimine sunulan ve Kuruma gönde-

rilen tüm bilgilerin gizliliğinden, bütünlüğünden, erişilebilirliğinden, doğruluğundan ve gü-

venliğinden sorumludur.

(2) Şarj ağı işletmecisi, lisansı kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler ile elde edilen

verileri yürürlükteki mevzuat uyarınca muhafaza eder ve bu verilere ve şarj ağı işletim siste-

mine Kurum ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ha-

ricindeki yetkisiz kişilerin erişimlerini engelleyecek güvenlik önlemlerini alır ve uygular. Bilgi

güvenliğine ilişkin alınacak önlemler kapsamında Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi referans

kaynak olarak dikkate alınır. Kuruma veri aktarımında, Kurum tarafından belirlenen veri ileti-

şim protokolleri ve yöntemleri kullanılır.

(3) Şarj hizmeti kapsamında toplanan verilerin hizmetin verildiği tarihten itibaren en

az beş yıl süreyle şarj ağı işletmecisi tarafından güvenli bir şekilde saklanması zorunludur.

(4) Kurum, şarj ağı işletmecilerinden topladığı verileri kullanma, raporlama, yayımlama

ve kamunun kullanımına açma hakkına sahiptir.

Birlikte çalışabilirlik

MADDE 19- (1) Şarj istasyonlarının iletim ve dağıtım sistemiyle etkileşimli, uyumlu

ve etkili bir şekilde çalışması için ilgili mevzuat kapsamındaki gereklilikler yerine getirilir.

(2) Şarj hizmeti sunan şarj istasyonlarının, şarj ağlarıyla ve elektrikli araçlarla iletişi-

minde kullanılan haberleşme protokollerinin birbirleriyle uyumlu olması zorunludur. 

(3) Kurum şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının, iletim ve dağıtım sistemiyle

haberleşmesini, iletim ve dağıtım sisteminin   kesintisiz, sürekli ve güvenilir olarak çalışmasını

sağlayacak iletişim ve kontrol sistemlerinin kurulum ve işletimine ilişkin esaslar belirleyebilir. 

(4) Şarj ağı işletmecisi tarafından; kullanıcıların şarj hizmeti alabilmeleri için şarj is-

tasyonlarına rezervasyon yapabilmelerinin sağlanması amacıyla bir rezervasyon sistemi kuru-

labilir. Kurum gerekli gördüğü takdirde rezervasyon sisteminin işleyişine ilişkin usul ve esasları

belirler. 

Sertifika

MADDE 20- (1) Şarj ağı işletmecisi, üçüncü kişilerce şarj istasyonu kurulması ve iş-

letilmesi ile şarj istasyonunun kendi şarj ağına bağlı olarak çalışması için sertifika düzenler.

Şarj ağı işletmecisi tarafından düzenlenen sertifika, şarj ağı işletmecisi ile sertifika verdiği şarj

istasyonu işletmecisi arasında şarj hizmeti sunulmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülük-

lerini tanımlar.  

(2) Sertifikada asgari olarak aşağıdaki hükümlere yer verilir:

a) Şarj ağı işletmecisi ve sertifika verilen şarj istasyonu işletmecisi gerçek ve tüzel ki-

şinin adı veya unvanı ile tebligata esas iletişim bilgileri. 

b) Sertifikanın yürürlük tarihi ve geçerlilik süresi. 

c) Şarj istasyonunun coğrafi konumu ve şarj istasyonunda bulunan veya bulunacak şarj

ünitelerinin ve soketlerin sayısı, tipi ve gücü. 
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ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

(3) Şarj ağı işletmecisi, sertifika düzenlenmesinde, sonlandırılmasında ve iptalinde uy-

gulayacağı kurallara ilişkin usul ve esasları internet sitesinde ilan eder. Bu usul ve esaslarda

mevzuata aykırı veya piyasanın işleyişini bozucu hükümler bulunamaz.

(4) Her bir şarj istasyonu için yalnızca bir lisans sahibi tarafından sertifika düzenlene-

bilir. Düzenlenen sertifikanın süresi ilgili şarj ağı işletmeci lisansının geçerlilik süresini aşamaz.

Şarj istasyonu işletmecisi şarj ağı işletmecisinden aldığı bir sertifikayla birden fazla şarj istas-

yonunda şarj hizmeti sunabilir.

(5) Şarj hizmetinin sunulmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmecisinindir. Şarj hiz-

metinin sertifika kapsamındaki bir şarj istasyonunda sunulması, şarj ağı işletmecisinin ilgili

mevzuat ile diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

(6) Şarj istasyonu işletmecisi, sertifika düzenleyen şarj ağı işletmecisinin gözetimi ve

denetiminde şarj hizmeti faaliyetinde bulunur. Sertifika sahibinin işlettiği şarj istasyonları Ku-

rum veya Kurum tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından denetlenebilir.

Şarj ağı işletmecisi, sertifika sahibinin, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara her

türlü kolaylığı göstermesini ve Kurumun, mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getire-

bilmesi için, istenilen bilgi ve belgeleri görevlilere eksiksiz olarak vermesini ya da talep edil-

mesi halinde göndermesini sağlar.

(7) Şarj istasyonu işletmecisinin, sertifikasının geçerliliğini yitirmesi halinde faaliyeti

de sonlanır. Bu durumda şarj istasyonu işletmecisi başka bir şarj ağı işletmecisine başvurarak

sertifika talebinde bulunabilir ve sertifikasını aldığı lisans sahibinin şarj ağına bağlanarak faa-

liyet yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şarj İstasyonları, Kurulumu ve İşletilmesi

Şarj istasyonu

MADDE 21- (1) Şarj istasyonu, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak ta-

sarlanır, kurulur, işletmeye alınır, işletilir, işletmeden çıkarılır ve denetlenir. Hiçbir gerçek veya

tüzel kişi yürürlükteki mevzuat veya standartlara aykırı olarak şarj istasyonunda elektrikli

aracın şarj edilmesi için elektrik enerjisi sağlayamaz veya şarj ekipmanının kullanımına izin

veremez.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla şarj istasyonu, ilgili mevzuatta ile-

tim veya dağıtım sistemine bağlı tüketim tesisleri için tanımlanan kurallara tabidir. 

(3) Şarj hizmeti kapsamında kullanıcıya temin edilen elektrik enerjisi Kanun kapsa-

mında elektrik tedarik faaliyeti olarak değerlendirilmez.

(4) Şarj istasyonu bir veya birden fazla şarj ünitesinden oluşabilir. Şarj istasyonunda

şarj hizmeti ancak bir şarj ağına bağlı olarak yürütülür.

(5) Ayrı bir elektrik aboneliği olan ve en az bir DC 50 kW ve üzeri güçte şarj ünitesi

bulunan şarj istasyonlarının elektrik tüketiminin ölçülmesi için kullanılacak sayaçların ilgili

mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu olması zorunludur. 
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(6) Şarj hizmeti sunulan halka açık şarj istasyonlarında tüm kullanıcıların şarj hizmeti

satın alabilmesini sağlayacak ödeme sistemlerinden en az bir tanesinin bulundurulması zorun-

ludur. Bu ödeme yönteminin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilendirmelere şarj istasyonunda

ve şarj ağı işletmecilerinin dijital mecralarında yer verilir. Bu ödeme metotları serbest erişim

platformunda yer alır.

(7) Şarj hizmeti sunulan şarj ünitelerinde elektrikli araçlara aktarılan elektrik enerjisi

miktarının ölçülmesi ve kullanıcı tarafından görülebilmesi için 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı

Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun ölçüm aletleri kullanılır. 

Şarj istasyonunun kurulumu

MADDE 22- (1) Şarj istasyonunun dağıtım ve iletim sistemine bağlantıları 28/1/2014

tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kul-

lanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. 

(2) İç tesisata bağlı olarak kurulacak şarj istasyonu için 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem

tesis edilir. 

(3) OSB Dağıtım Lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde kurulması plan-

lanan şarj istasyonu için OSB dağıtım sistemine bağlantı başvuruları 14/3/2014 tarihli ve 28941

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyet-

lerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(4) Şarj istasyonunun elektrik projelerinin hazırlanması, proje onayı ve tesis kabul

işlemleri 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Tesisleri Proje Yönetmeliği ve 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. 

(5) Şarj istasyonları için yapılan dağıtım sistemine bağlantı talepleri tüketim tesisi kap-

samında değerlendirilerek karşılanır ve bağlantı talepleri hakkında Elektrik Piyasası Bağlantı

ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde sayılan durumlar hariç dağıtım şirketi tarafından olumsuz

görüş verilemez.

(6) İlgili mevzuat kapsamındaki gereklilikleri yerine getirerek şarj hizmeti sunmak üze-

re şarj istasyonu kurmak ve işletmek isteyen şarj ağı işletmecileri veya sertifika sahibi şarj is-

tasyonu işletmecileri tarafından Ek-1’de yer alan formla, ilgili şebeke işletmecisine başvuruda

bulunulur. İlgili şebeke işletmecisi tarafından başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde

olumlu görüş verilen başvurular için Ek-2’de yer alan belge düzenlenir. İlgili şebeke işletmecisi

uygun görmediği başvuruları gerekçeleriyle birlikte başvuru sahibine bildirir. Bu gerekçeler

ilgili mevzuata aykırı olamaz. Uygun görülmeyen başvurulara yapılan itirazlar Kurul tarafından

değerlendirilir. Yapılan başvurulara ilişkin bilgiler ilgili şebeke işletmecisi tarafından Kurum

tarafından belirlenen sürelere ve formata uygun şekilde Kuruma bildirilir. 

(7) İlgili şebeke işletmecisi; şarj istasyonlarının kurulum ve işletilmesi sürecinde elde

ettiği bilgileri Kurumun belirlediği esaslar çerçevesinde Kuruma sunar.
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Şarj istasyonunun işletilmesi

MADDE 23- (1) Bir şarj istasyonunun şarj hizmeti sunmaya başlayabilmesi için İşyeri

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca iş yeri açma ve çalışma

ruhsatına sahip olması zorunludur. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini yitirdiğinin

anlaşılması halinde şarj istasyonunda şarj hizmetine yönelik faaliyetler sonlandırılır.  

(2) Halka açık şarj istasyonlarında lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler

ve mücbir sebepler hariç şarj hizmetinin sürekli ve kesintisiz olarak sunulması zorunludur.

Otel, restoran, alışveriş merkezi gibi işyerlerine ait otoparklarda kullanıma açık olan şarj is-

tasyonları bağlı bulundukları iş yerinin çalışma saatleri ile sınırlı olarak şarj hizmeti sunabilir. 

(3) Kullanımının can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen her-

hangi bir şarj istasyonu derhal hizmet dışı bırakılır ve şarj istasyonunda can ve mal güvenliği

tesis edilinceye kadar kullanılamaz ve hizmete sokulamaz.

(4) Halka açık şarj istasyonlarında eşit durumdaki kullanıcılara ayrım gözetmeksizin

şarj hizmeti sunulması esastır. 

(5) Kullanıcılar tarafından şarj ağı işletmecisine yapılabilecek ihbar ve şikayetlere iliş-

kin açıklamaların yer aldığı levha veya çıkartmalar ile şarj ünitelerinin tiplerine ve güçlerine

ilişkin kullanıcıya sunulacak bilgiler, şarj ünitelerinin üzerinde veya yakınında kolay ve anlaşılır

şekilde yer alır.

Şarj istasyonuna bütünleşik elektrik depolama ve üretim tesisi

MADDE 24- (1) Şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 12/5/2019 ta-

rihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üre-

tim Yönetmeliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ku-

rulabilir.

(2) 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında

Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bü-

tünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilir.

(3) Birinci veya ikinci fıkra kapsamındaki şarj istasyonları şarj ağı işletmecisi tarafından

Kuruma bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fiyatlandırma, Fiyatların İlanı ve İzlenmesi, Önlemler

Fiyatlandırma ve ilan

MADDE 25- (1) Kanunun ek 5 inci maddesinde yer alan haller saklı olmak kaydıyla,

şarj hizmeti fiyatı serbestçe belirlenir. Şarj hizmeti fiyatı, elektrikli araca aktarımı yapılan birim

enerji fiyatı (TL/kWh) cinsinden uygulanır. Farklı tip ve güçteki şarj üniteleri için farklı fiyatlar

belirlenebilir. Sunulan şarj hizmeti için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kap-

samında düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgede araca aktarılan enerji miktarına

ayrıca yer verilir. Uygulanan şarj hizmeti karşılığında, şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesap-

lanan bedel dışında bağlanma bedeli, işlem başlatma bedeli, şarj ekipmanı kullanımı bedeli

gibi her ne ad altında olursa olsun ayrı bir bedel talep edilemez. 
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(2) Şarj ağı işletmecisi, şarj ağında yer alan şarj istasyonlarında uygulanan şarj hizmeti

fiyatlarını kendi internet sayfası, dijital mecralar ile şarj istasyonlarından da erişilebilecek şe-

kilde eş zamanlı olarak ilan eder. 

(3) Şarj hizmeti fiyatı, şarj istasyonlarının kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas

yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri, amortismanlar, elektrik enerjisi edinim maliyetleri ile

vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülüklere ilaveten makul ölçüde karlılık dikkate alınarak belir-

lenir.

(4) Şarj ağında yer alan istasyonlarda birinci fıkrada yer alan hususlar harici ayrı bir

şarj hizmeti fiyatı belirlenemez.

(5) Şarj ağı işletmecisi, şarj hizmeti fiyatının oluşumunu ve güncelleme yöntemini Ku-

ruma açıklamakla yükümlüdür. 

(6) Bir sonraki günden itibaren uygulanacak şarj hizmeti fiyatları, şarj ağı işletmecileri

tarafından içinde bulunulan günde saat 17.00’ye kadar Kuruma bildirilir. Bildirilen fiyatlar

takip eden günde saat 00.00 itibarıyla geçerlilik kazanır ve bir sonraki fiyat değişikliğine kadar

uygulanır. 

(7) Şarj ağı işletmecilerinin uygulayacağı şarj hizmeti fiyatı, sadakat sözleşmesi akdet-

tiği kullanıcılara uyguladığı en düşük şarj hizmeti fiyatının %25 fazlasını aşamaz. Şarj ağı iş-

letmecileri sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılardan sadakat sözleşmesi kapsamında söz-

leşme bedeli, üyelik bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun ayrı bir bedel talep edemez.  

(8) Şarj hizmeti almaksızın başka bir kullanıcının şarj hizmeti almasının engellenme-

sinden kaynaklanabilecek maddi kayıplar bu Yönetmelik kapsamında değildir. 

(9) Şarj ağı işletmecisi tarafından sunulan rezervasyon hizmeti kapsamında kullanıcıdan

ücret alınması halinde, bu ücret ilgili rezervasyon kapsamında kullanıcının şarj hizmetini al-

masından sonra iade edilir.  

(10) Şarj ağı işletmecisi tarafından şarj hizmetinin tamamlandığına ilişkin kullanıcıya

bilgi verilmesi şartıyla şarj istasyonundan ayrılmayan kullanıcılardan ilave bedel alınabilir. 

Fiyatların izlenmesi ve ilave önlemler

MADDE 26- (1) Kurum, şarj hizmeti kapsamında düzenlenen faaliyetleri veya rekabeti

engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek

nitelikte anlaşma veya eylemlerin şarj hizmetlerini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli

işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde üç ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşa-

masında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve

gerekli tedbirlerin alınmasına yetkilidir. Bu etkilerin değerlendirilmesine göre şarj hizmeti kap-

samında uygulanan fiyatlara ilişkin asgari ve azami limit uygulaması yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri ile Şarj Ağı Gelişimi

Kullanıcıların hak ve yükümlülükleri

MADDE 27- (1) Kullanıcıların, anlık ve münferit taleplerini karşılamaya yönelik olarak

şarj hizmeti sunan halka açık tüm şarj istasyonlarından eşit durumdaki diğer kullanıcılarla aynı

koşullarda hizmet alması esastır. 
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(2) Kullanıcının, şarj hizmeti sunan şarj ağı işletmecisiyle 29 uncu madde kapsamında

bir sadakat sözleşmesinin olmaması halinde; kullanıcı, şarj hizmeti kapsamında talep edilen

bilgileri tam ve doğru bir şekilde vermekle yükümlüdür.

(3) Kullanıcı; şarj hizmetini veren şarj ağı işletmecisinden rezervasyon hizmeti almışsa

rezervasyon bilgilendirmesinde yer verilen zamanda rezervasyon yaptığı şarj istasyonunda ara-

cını şarj hizmetini almaya hazır hale getirmekle yükümlüdür. 

(4) Kullanıcı, elektrikli aracını şarj hizmeti almaya hazır hale getirmeye yönelik yü-

kümlülüklerini yerine getirmediği sürece şarj ağı işletmecisi ve şarj istasyonu işletmecisinden

şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edemez.  

Kullanıcı şikayetleri 

MADDE 28- (1) Şarj ağı işletmecisi; kullanıcı şikâyetlerinin iletildiği, kaydedildiği ve

kullanıcıların takip edilebildiği iletişim kanallarını tesis etmekle ve kendisine iletilen talepleri

on beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak kullanıcıyı bilgilendirmekle yükümlüdür. 

(2) Şarj hizmeti alan kullanıcıların hakları ve zararlarının tazmini konusunda, 7/11/2013

tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

(3) Bu madde kapsamında oluşturulan kayıtlar bilgi güvenliği tedbirleri alınarak iki yıl

süreyle muhafaza edilir.

Sadakat sözleşmesi

MADDE 29- (1) Şarj ağı işletmecisiyle sadakat sözleşmesi akdetmek isteyen kullanıcı,

ilgili şarj ağı işletmecisine yazılı veya şirketin kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla başvuruda

bulunur. Sadakat sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulabilir.

(2) Sadakat sözleşmesinde ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemez.

(3) Sadakat sözleşmesi kapsamındaki kullanıcılara 25 inci madde kapsamında farklı

şarj hizmeti fiyatı uygulanabilir. 

Serbest erişim platformu

MADDE 30- (1) Şarj ağlarının tamamında yer alan halka açık şarj istasyonlarının coğ-

rafi konumları, şarj ünitesi sayıları, güçleri ve tipleri, soket sayıları ve tipleri ile uygunluk du-

rumlarının, ödeme yönteminin ve şarj hizmeti fiyatlarının yayımlandığı bir serbest erişim plat-

formu Kurum tarafından kurulur ve işletilir.

(2) Şarj ağı işletmecisi bu Yönetmelik kapsamında;

a) Kendi şarj ağında yer alan her bir şarj istasyonu için şarj istasyonunun coğrafi konu-

munu, şarj ünitesi sayısını, şarj ünitesi tipini, şarj ünitesi gücünü, soket sayısı ile tiplerini ve

şarj istasyonu numarası ile adını, 

b) Her bir şarj istasyonunda şarj hizmeti için kullanılacak ödeme yöntemi ile çalışma

saatlerini,

c) Her bir şarj istasyonu için şarj ünitesi ve soket bazında uygulanacak şarj hizmeti fi-

yatlarını,
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ç) Şarj istasyonunun planlı bakım ve arızalarının başlangıç ve bitiş veya muhtemel bitiş

tarih ve saatlerini,

d) Şarj istasyonlarında bulunan şarj ünitelerinin ve soketlerinin uygunluk durumlarını,

e) Kurumca gerekli görülecek diğer bilgileri,

Kurum tarafından belirlenecek sürelere ve formata uygun olarak serbest erişim platfor-

munda yayımlanmak üzere Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Şarj ağı gelişim projeksiyonu

MADDE 31- (1) Kurum tarafından şarj istasyonlarının gelişimi ve coğrafi yayılımı iz-

lenir. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına dair hedeflerde sapmaya yol açabilecek

durumların tespit edilmesi halinde Kurum, fiyat düzenlemesi dahil ilave tedbirler alabilir ya

da tedbir alınması için ilgili kamu idarelerini bilgilendirebilir.

(2) Kurum;

a) Belirlenen politikalar dahilinde, dağıtım şirketleri, şarj ağı işletmecileri ile elektrikli

araç üreticileri ve ithalatçılarından temin ettiği verilerden yararlanarak, her iki yılda bir, elek-

trikli araç kullanımının gelişimine ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik projeksiyonlar hazırlar.

b) Bu projeksiyonlara göre; alınabilecek tedbirleri ve uygulanabilecek teşvik önerilerini

ilgili makamlara bildirir.

c) Şarj ağı gelişiminin öngörülen hedeflerin altında gerçekleşmesi halinde ihtiyaç du-

yulan yerlerde şarj istasyonu kurulumu zorunluluğu getirebilir. 

ç) Şarj hizmetine ilişkin diğer kurumlar tarafından belirlenmesi halinde verilecek teş-

viklerin piyasaya etkilerini düzenlemelerde dikkate alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Yaptırımlar ve Diğer Hükümler

Denetim ve yaptırımlar

MADDE 32- (1) Kurum, şarj ağı işletmecileri ile şarj istasyonu işletmecilerini kendi

personeli eliyle veya gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli eliyle denetime

tabi tutabilir. 

(2) Şarj ağının oluşturulması ve işletilmesi, şarj istasyonunun kurulumu ve işletilmesi

ile şarj hizmetinin sunulmasında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuattaki hükümlere uyulmadığının

tespit edilmesi halinde 28/1/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemler tesis edilir. 

(3) Lisans iptalini gerektiren koşulların tespiti halinde Kurum, hizmetin aksamaması

için gerekli tedbirleri alır.

(4) Şarj ağına bağlı olmadan şarj istasyonundan elektrikli araçlara ticari amaçlı olarak

elektrik enerjisi temin edilmesi, 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendi kapsamında değerlendirilir ve ilgili şebeke işletmecisi tarafından yetkili idare ile vergi

dairesi başkanlığına ihbarda bulunulur.
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(5) Lisansın iptal edilmesi halinde şarj ağı işletmecisince düzenlenen sertifikalar da

kendiliğinden geçerliliğini yitirir.

Mücbir sebepler

MADDE 33- (1) Şarj ağı işletmecisinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri,

mücbir sebep hallerinde, etkilendikleri oranda, mücbir sebebin etkileri giderilinceye kadar Ku-

rum tarafından ertelenebilir veya askıya alınabilir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getiri-

lemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurum lisans sahibinin yükümlülüklerinin kısmen veya ta-

mamen kaldırılmasına da karar verebilir. 

(2) Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın, olayın

başladığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma başvurmuş olması ve gerekli özen

ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın olayın önlenemeyecek, kaçınıla-

mayacak ve öngörülemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsa-

mındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir.

(3) Aşağıda belirtilen haller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mücbir sebep olarak

kabul edilir:

a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar.

b) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı,

terör hareketleri ve sabotajlar.

c) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri.

(4) İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin ertelenmesi, askıya alınması veya

kaldırılması kararının verilebilmesi için, şarj ağı işletmecisinin;

a) Mücbir sebebin başlama tarihini ve mahiyetini,

b) İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine olan etkilerini,

c) Mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini,

içeren başvurusunu Kuruma bildirmesi zorunludur.

(5) Bu madde kapsamındaki talepler, başvuruya ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin ta-

mamlanmasından itibaren altmış gün içerisinde Kurul kararı ile sonuçlandırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler 

İşletmede olan şarj istasyonları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay

içerisinde şarj hizmeti sağlayan kişiler durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.

Yürürlük

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL, HİZMET

ALIMLARI VE YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/10/2003 tarihli ve 25274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yö-

netmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı hesaplanması

Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilen, 1/12/2021 tarihin-

den önce ihalesi yapılan 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği

22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edil-

meksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk

Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler

dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hü-

küm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı hesaplanabilir.  

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden

mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yük-

lenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak

başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilir.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmelerin devrinde

23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu

İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uy-

gulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü

yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BARTIN, KASTAMONU VE SİNOP İLLERİNDE YAŞANAN AFETTEN

ZARAR GÖREN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARIN 
DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2022/9)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 11/8/2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop

illerinde meydana gelen sel felaketi sonrası, bu illerdeki geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük
ölçekli balıkçıların kayıplarının telafi edilebilmesi için Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde
sel felaketi sonrası küçük ölçekli kıyı balıkçılığının uğradığı zararları tazmin amacıyla, bir de-
faya mahsus olarak, balıkçı gemisi sahiplerine 2022 yılında yapılacak desteklemeye ilişkin iş
ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri

Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı ve geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tez-
keresine sahip, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde kayıtlı, 12 metreden küçük (12 metre ha-
riç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılında bir defaya mahsus yapılacak desteklemeye ilişkin
hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 11/3/2022 tarihli ve 5292 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bar-
tın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların
Desteklenmesine Dair Kararın 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren ve geçerli bir su ürünleri

ruhsat tezkeresine sahip SUBİS’te kayıtlı balıkçı gemilerini,
c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen

gerçek veya tüzel kişileri,
ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına,

bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli
yetki belgesi ile yetkilendirilmiş kişiyi,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’te yer alan en büyük boy uzunluğunu,
f) EBYS: Bakanlık bünyesinde resmî yazışmaların yürütüldüğü elektronik belge yöne-

tim sistemini,
g) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) İçsu: Lagünler, göl, gölet, baraj ve hudut oluşturan nehirleri,
h) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
ı) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
ifade eder.
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Genel hükümler
MADDE 5- (1) Bu Tebliğde düzenlenen desteklemeden; Bartın, Kastamonu ve Sinop

illerinde kayıtlı ve geçerli bir ruhsata sahip olan, içsularda ve denizlerde faaliyet gösteren
12 metreden küçük (12 metre hariç) boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabilir.

(2) Gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre aşağıdaki tabloda belirtilen
miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılır. 

(3) Destekleme için balıkçı gemisinin başvuru tarihindeki sahibi/sahipleri veya bunlar
adına balıkçı gemisi yetkilisi müracaatta bulunur ve o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan
en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(4) Aynı balıkçı gemisi ve/veya ruhsat tezkeresi için birden fazla destekleme başvurusu
yapılamaz. Destekleme başvurusu kabul edildikten sonra balıkçı gemisi ve/veya ruhsat tezke-
resinde yapılacak hiçbir değişiklik, yeni destekleme başvuru hakkı doğurmaz.

(5) Birden fazla balıkçı gemisine sahip olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı mü-
racaat eder.

(6) Bu Tebliğdeki iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Genel Müdürlükçe Ba-
kanlık internet sitesinde ilan edilir.

Müracaat
MADDE 6- (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya ba-

lıkçı gemisi yetkilileri, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde ilan edilen tarihlerde ge-
misinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan dilekçe ile
şahsen müracaat eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde; geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait ol-
ması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü
tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki
belgesi il/ilçe müdürlüğüne sunulur.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler
MADDE 7- (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin destekleme müracaatının

yapıldığı tarihte;
a) Geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olduğu,
b) Balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,
il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun

olması hâlinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.
(2) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı il/ilçe

müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine ek-
lenir ve dosyalanır.

(3) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-3’te
yer alan Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli
Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2022/9)’ne İlişkin İl/İlçe İcmal-1 Listesi, Genel
Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde ilan edilen tarihten sonra il/ilçe müdürlüğü tarafından
ilan panosunda beş iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli
tarafından tutanağa bağlanır.
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(4) Ek-3’te yer alan listeye itiraz olması halinde, itirazlar askı süresi içerisinde destek-
leme müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar askı süresi içerisinde
değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi
bir itiraz olmaması halinde il/ilçe icmal listesi kesinleşir. Kesinleşen il/ilçe icmal listesine askı
süresinden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(5) Ek-3’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, excel ve ben-
zeri formatta EBYS üzerinden il müdürlüğüne gönderilir. 

(6) İlçelerden gönderilen listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-4’te yer alan
Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların
Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2022/9)’ne İlişkin İl Genel İcmal Listesi oluşturulur ve
excel ve benzeri formatta EBYS üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilir.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 8- (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için 2022 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip
Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 9- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususların çözümünde, Bartın, Kastamonu

ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine
Dair Karar ile bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlükleri
yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara iliş-
kin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10- (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı ge-

misi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.
(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödeme-

lerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kulla-
nanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle Ba-
kanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 11- (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onay-

layan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendi-
ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3732 

—— • —— 
Geyve Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3712 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3679 

—— • —— 
Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3702 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3604 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

17 KALEM MOBİLYA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Samsun Üniversitesi Rektörlüğü İdr. ve Mal. İşl. Daire Başkanlığı ihtiyacı 17 

Kalem Mobilya Malzemeleri Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesindeki teknik özelliklerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İhale Evrakı Bedellidir. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130,00.- TL.) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesaplarından birine yatırmaları 

zorunludur. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç 

zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 20.04.2022 ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz 

Mahalli Satınalma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhalenin konusu mal/malzemenin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

7) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli Geçici Teminat verilecektir. 

8) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan 

firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İhale Kayıt No: 315933 

 3781/1-1 
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4 KALEM ÇÖP AYIRMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Sinop Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 4 Kalem Çöp 

Ayırma Ünitesi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesindeki teknik özelliklerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İhale Evrakı Bedellidir. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130,00 TL.) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesaplarından birine yatırmaları 

zorunludur. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 13.04.2022 ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz 

Mahalli Satınalma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhalenin konusu mal/malzemenin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli Geçici Teminat verilecektir. 

7) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

8) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İhale Kayıt No: 314887 

 3782/1-1 
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5 KALEM FİLİGRANLI OY PUSULASI VE ZARFI KAĞIDI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 5 kalem Filigranlı Oy Pusulası ve Zarfı 

Kağıdı, hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde ve ticari şartname ile ihale ek şartları 
dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 140.-TL’DİR. 
a. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 
firmaların, ihaleye katılabilmek için 140.-TL ihale evrak bedelini Ofis banka hesabına yatırmaları 
gerekmektedir. 

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan 
yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satın almalara ait 
ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile şartname bedeline ait banka makbuzu veya 
kasa tahsil fişinin aslı veya bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 15.04.2022 Cuma günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 
Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun 
olmayan tekliflere ait iç zarflar açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Dış zarf 
muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da 
komisyonca belirlenen başka bir tarihte açılacaktır. 

5-İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

6-Teklifler Avro cinsinden verilecektir. 
7-Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır. 
8-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda, 15/11/2022 tarihine kadar geçerli geçici teminat Avro cinsinden verilecektir 
9-Söz konusu alım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (i) bendi 

kapsamında yapılacaktır. 
10-İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 
Duyurulur. 3807/1/1-1 
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BY THE DIRECTORATE GENERAL OF STATE SUPPLY OFFICE 
5 items of Watermarked Voting Papers and Envelope Papers for Voting for Supreme 

Election Council shall be purchased from domestic and foreign markets by taking open bids, in 
accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and with 
additional conditions concerning the tender. 

1- THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE. IT IS 140.-TL FOR THIS TENDER. 
a. The tenderers can view the tender documents in the 2nd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office or in the web site of our Office. However, the 
tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (140.-TL) to any of 
our Office’s bank accounts. 

b. The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope 
by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer 
after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the 
order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers. 

2- The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. 
ONLY THE BID FORMS INDICATING THE OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 
ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 
are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 
Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 
Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original or a copy of the bank or 
cashier receipt for the tender documents, the documents specified in the additional conditions and 
the inner envelope shall all be put in the outer envelope. 

3- The bids shall reach or be submitted to “II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı” at our 
Headquarters latest by 12:00 on the bidding deadline 15.04.2022. Bids submitted after this time 
and delays due to mail shall not be taken into consideration. 

4- The outer envelopes of the bids shall be opened at 14:00 on the bidding deadline, then 
the documents required to be sent together with the bids shall be examined, and non-conforming 
bids shall be returned to the bidders without being opened, The inner envelopes of the companies 
that have no deficiencies in their bids according to the content of the outer envelope will be 
opened on the same day or on another date determined by the Commission. 

5- The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 
consideration. 

6- Bids shall be given in Euros. 
7- The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which 

the inner envelopes are opened. 
8- Tenderers shall submit a bid bond in Euros with their offer valid until 15/11/2022 in the 

amount to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they 
have submitted.. 

9- This tender shall be made in accordance with the paragraph (i) of the Article 22 of 
Public 

Procurement Law no. 4734. 
10- The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 

initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 
To be announced to all candidates. 
 3807/2/1-1 
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63 TON TAŞ ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

63 Ton Taş Önleyici Kimyasal Madde Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir 

İKN  : 2022/309964 

1- İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 63 Ton Taş Önleyici Kimyasal Madde. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi : 01-31 Temmuz 2022 tarihleri arası. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.04.2022 tarihi, saat 14.00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV dahil 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler 13.04.2022 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi 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 en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    3664/1-1 
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ 
AĞAÇ SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 
İşletme Müdürlüğü : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü 
İhale Tarihi : 13.04.2022 
İhale Saati : 11:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
Parti 
No 

Ağaç 
Adedi 

m³ 
Muhammen 

Bedel 
Geçici 

Teminat 

Ayvalık 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

105 120 4430 2.593,843 1.100,00 TL 85.597,00 TL 

Ayvalık 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

106 121 1270 923,995 1.050,00 TL 29.106,00 TL 

Ayvalık 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

109 122 1471 825,537 1.150,00 TL 28.481,00 TL 

Körfez 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

107 123 457 364,509 1.240,00 TL 13.560,00 TL 

Körfez 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

286 124 1601 1248,903 1.720,00 TL 64.443,00 TL 

TOPLAM    9229 5.956,787 6.260 TL 221.187,00 TL 

 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Bölmeleri Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https:// www.ogm.gov.tr/ 

adresinden temin edilmelidir. 
3) Teminat Tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR30 0001 0001 0910 

7680 4050 01 gönderilecek olup, açıklamaya müşteri VKN veya TCKN belirtmelidir. 
4) Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Telefon: 0266 374 14 95 
5) Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Mail: edremitds@hotmail.com 

 3810/1-1 
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TAŞINMAZIN ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA YÖNTEMİYLE 
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci 

maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı 
Teklif usulüne göre, onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, 
aşağıda  belirtilen şartlar çerçevesinde 10 yıllığına ihale edilecektir. 
İLİ Çanakkale 
İLÇESİ Merkez 
MAHALLESİ Barbaros 
PAFTA NUMARASI 31l3d30l2a 
ADA/PARSEL NUMARALARI 1422 / 78 
YÜZÖLÇÜMÜ 5.711,09 m² 
VASFI Yurt 

MUHAMMEN BEDEL 
6.512.000,00 TL 
(altımilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
195.360,00 TL 
(yüzdoksanbeşbinüçyüzaltmış Türk Lirası) 

İHALE TARİH VE SAATİ 14.04.2022 Perşmebe günü saat: 14.00 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü Makamı’nın 
18/03/2022 tarihli ve 213334 sayılı onayına istinaden;  

1- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak 
üzere; 

a) Sözleşme süresinin toplam 10 yıl olması, 
b) Kira bedellerinin; İlk yılın aylık kirasının 1.000,00 TL, 2. yılın aylık kirasının 

35.000,00 TL + Önceki yılın yıllık TÜFE artışı olması, 3. yıldan işin (10. yılın sonuna kadar) 
süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık 
Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin 
aylık kira bedeli olarak alınması, 

2- Taşınmazın tapu kaydında kaldırılması gerekli şerh ve beyanların bulunması 
durumunda bu takyidatların kaldırılması, taşınmaz üzerindeki yurt binasının kullanıma 
açılabilmesi için gerekli tadilat projesinin hazırlanarak İdarenin ve ilgili diğer kurumların izin ve 
onayları alındıktan sonra gerekli tadilatın yapılması, gerekli mefruşat ve teçhizatın döşenmesi; bu 
amaçla yapılacak tüm işlerin masraflarının ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri alma 
sorumluluğunun yükleniciye ait olması; inşaat ve tadilat süresinin, sözleşmenin imzalandığı 
tarihten itibaren 1 yılı geçmemesi, 

3- İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz 
raporunda kira bedelinin tespitinde esas alınan taşınmaz üzerindeki mevcut binanın bugünkü kat 
alanları esas alınarak tespit edilen 4.028 m2 inşaat alanında herhangi bir sebeple oluşabilecek 
azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, bu inşaat alanında öncelikle İdare daha 
sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması 
halinde ise, ihalede kesinleşen sözleşmeye esas kira bedellerinin kira/m2 oranı üzerinden artış 
yapılarak yansıtılması, 
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4- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

5- Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmındaki "2565 sayılı Kanunun 28. maddesi 
Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Alınmadıkça Kiralayamayacakları 
Bölge İçerisinde kalmaktadır" hükmü gereğince işin yüklenicisinin ilgili beyan kapsamında 
kalması halinde, ilgili kurumdan gerekli izinlerin işin yüklenicisi tarafından alınamaması halinde 
sözleşmenin feshedilerek yatırılan teminatın irat kaydedilmesi ve idareden herhangi bir hak talep 
edilmemesi, 

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz üzerindeki bina yurt olarak kullanılmak üzere onarım 
karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 10 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır. 

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 
Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 
Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 200,00 TL olup, Balıkesir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 
TR300001500158007309654883 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 
idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar 
karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
1- İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 
2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 
3- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair makamdan (STK 
olması halinde faaliyet belgesi) belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece 
onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel 
kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca 
onaylanmış olması gerekir.) 

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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b) 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 sirkülerinin aslı veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (STK olması halinde yetki 
belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir yönetim kurulu kararının aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti) 

5- İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

6- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 
maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın 
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 
TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat 
mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri 
taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

7- İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak 
Girişim Beyannamesi 

8- Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

9- Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,  

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı 
taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak 
üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli 
Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

d) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
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belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde 
öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

10- İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

11- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

12- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu, 

13- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu, 
14- Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Bu 

taahhütname noter onaylı düzenlenecektir), 
15- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9d), (10), (11), (12) ve (14) 

bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 
aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 
ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 
taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 
ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 3595/1-1 
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ZEMİN ALTI OTOPARK İNŞAATI YAPIM KARŞILIĞI KİRA VE İŞLETME İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Üsküdar Belediye Başkanlığının 

13.01.2022 tarih ve 62 sayılı Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde ve İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 2022 tarih ve 88295 sayılı onaylı avan projesine istinaden 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre, üzeri kendi fonksiyonunda (park 
olarak) kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreli zemin altı otopark inşaatı yapım karşılığı kira ve 
işletme ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ İstanbul 

İLÇESİ Üsküdar 

MAHALLE Burhaniye 

SOKAK      Nagehan 

PAFTA 219 

ADA 736 

PARSEL 120 - 147 parseller arası 

YÜZÖLÇÜMÜ 1.056,40 m2 

CİNSİ Tescil dışı Park 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ 

Üsküdar Belediye Başkanlığının 13.01.2022 tarih ve 62 sayılı 

Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde ve İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünün 2022 tarih ve 88295 sayılı onaylı avan 

projesine istinaden üzeri kendi fonksiyonunda ( park ) olarak 

kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreli zemin altı otopark inşaatı yapım 

karşılığı kira ve işletme işi. 

KİRA BEDELİ 

Otopark inşaatı yapım süresi 9 ay olup, sonraki işletme süresi için 

aylık 1.500,00-TL dir. (Kira başlangıç tarihinden itibaren aylık kira 

bedeli tabloda belirlenmiş olup, izleyen yıllarda aylık kira bedeli ise 

TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) arttırılacaktır.) 

TAHMİN EDİLEN BEDEL 

4.818.848,71-TL 

(DörtmilyonsekizyüzonsekizbinsekizyüzkırksekizTürkLirasıYetmiş

birKuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT 

144.565,46-TL 

(YüzkırkdörtbinbeşyüzaltmışbeşTürkLirasıKırkaltıKuruş)  

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 14/04/2022 - 10:30 
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1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, belirtilen şartlarla ve İşletme süresi sonrasında 
(3. yılın sonunda) otoparkın bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde 
bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi durumunda günün koşullarına 
göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi 
düzenlenmesi şartlarıyla, üzeri kendi fonksiyonlu (park) “zemin altı otopark” yapılmak üzere 
inşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur. 

2- İhale, Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 14.04.2022 tarihinde Perşembe günü saat 
10:30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3- İhale şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir 
ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. 

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) İstekliler söz konusu kiralama ihalesine katılabilmek için yapı maliyet bedelinin %3’ü 

(yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat 
mektubunu ibraz edecektir.  

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi, 
d) T.C. vatandaşı olmak, 
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, vergi levhası. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 
beyannamesi veya imza sirküleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

i) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vadesi geçmiş borcu olmadığına 
dair belge. 

j) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair alınmış belge. 
5- Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir. 
6- Kira başlangıç tarihinden itibaren aylık kira bedeli tabloda belirlenmiş olup, izleyen 

yıllarda aylık kira bedeli ise TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) arttırılacaktır. 
7- Kiralama ihalesine teklif verecekler; müracaat dosyalarını ihale genel şartnamesinde 

belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 13.04.2022 tarihi Çarşamba günü saat 15.00’e 
kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi 
karşılığında teslim edeceklerdir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 

8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İlan olunur. 
 3685/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünden: 

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 18.04.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri Bayındır 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, 

Nevi, Boy 
ve Sınıf 

İstif No 
Parti 

No 
Boy(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat Açıklama 

Adet m3/Ster TL TL 

1 

TİRE 

ORMAN 
İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

357/Çzcd3-1 5 
 

4618 3.593,792 1.040,00 112.126,00 
 

TOPLAM: 5 
 

4618 3.593,792 1.040,00 112.126,00 
 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 
maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 15’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar  
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9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde 

yayınlanmaktadır.  

 0(232) 581 3094  

 FAX: 0(232) 581 3054  

 BANKA HESAP NOLARI  

 Ziraat Bankası TR450001000139127365235001  

 Halk Bankası TR900001200143700004000013  

 Vakıf Bankası-BAYINDIR ŞUBESİ TR620001500158007302447692  

İlan olunur. 

 3643/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ 

İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı: 2886 

Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Bayramiç OİM  

İhale Tarihi: 07/04/2022 // İhale Saati: 14:30 

İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. No Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 

1 Bayramiç 
İbreli Dikili 

Ağaç 
11/C 180 8.641 6.002,764 966,00 173.961,00 

2         

3         

4         

5         

TOPLAM:  8641 6002,764 966 173961 
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1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR550001 
000077094996885001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti 
No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 773 11 03 (2313 - 2332) - 0532 782 22 95 - Hakan AKÇİL 
 3550/2-2 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357833 YİBF nolu (C1 

Blok) inşaatın denetimini üstlenen Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin 
YAVAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 05.12.2019 tarihli ve E.2019/931-
K.2019/2437 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmesi üzerine, 
Bakanlığımızın vâki istinaf talebinin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 
16.02.2022 tarihli ve E.2020/198-K.2022/204 sayılı kararı ile kabul edilerek, zikredilen “iptal 
kararının kaldırılmasına ve davanın reddine” hükmedildiğinden, 02.02.2020 tarihli ve 31027 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin iptali” işleminin iptal edilerek, 
Hüseyin YAVAŞ hakkında tesis edilen “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” 
işleminin, 10.08.2019 tarihli ve 30858 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu 
işlemin yürütülmesinin durdurulması” kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 184 
günlük kısmının uygulamaya konulması 29.03.2022 tarihli ve 3291688 sayılı Makam Olur’u ile 
uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur. 
 3707/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 
29/03/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete’de 3587/1-1 sayı ile aslına uygun olarak 

yayımlanan ve Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere 
Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verilen ve bu kararı 
kesinleşen ilgilinin adı sehven “Adnan Taşkın” yazılmış olup “Bünyamin Gılbaz” olarak 
düzeltilmiştir. 

 3785/1-1 

 

http://www.ogm.gov.tr/
http://www.ogm.gov.tr/
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3821/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3822/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3823/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3824/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3825/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3826/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3783/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3784/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3804/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3805/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3813/1-1 
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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 
2022 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ 

Noter ücreti 
Madde 1 - Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların 

yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. 
Bu ücret, bir noterlik işleminde 8,66 TL'den az olamaz. 
Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler 

dikkate alınmaz. 
Düzenleme ücreti 
Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 391,91 TL 

düzenleme ücreti alırlar. 
Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen 

ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap 
edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır. 

Yazı ücreti 
Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası 

ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 11,88 TL yazı ücreti alırlar. 
Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, 

noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete 
tabidir. 

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı 
takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. 

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. 
Çevirme ücreti 
Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter 

tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her 
sayfasından 98,31 TL çevirme ücreti alınır. 

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 
veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır. 

Karşılaştırma ücreti 
Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların 

karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 11,88 TL ücret alınır. 
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret 

aynen alınır. 
Tescil ücreti 
Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu 

olarak 3,71 TL tescil ücreti alınır. 
Emanetlerin saklanması ücreti 
Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli 

evrak olsun) maktu olarak yıllık 27,44 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla 
olsa dahi, tek saklama ücreti alınır. 

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca 
alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden 
fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır. 

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak 
alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır. 

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait 
tutarı yeni notere devreder. 
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Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti 
Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu 

belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 30'u 
oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her 
imza için 9,95 TL ücret alırlar. 

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza 
onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek 
her nüsha için 9,95 TL ücret alınır. 

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine 
tebliğ edilecek her nüsha için 9,95 TL ücret alınır. 

Defter onaylama ücreti 
Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa 

dahil) 3,71 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 1,39 TL onaylama ücreti alınır. Yüz 
sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla 
olursa 1,39 TL ücret alınır. 

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 1,39 TL ücret alınır. 
Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin 

onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır. 
Bildirim yazı ücreti 
Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda 

yazacakları her yazı için 3,71 TL bildirim yazı ücreti alırlar. 
Yol ödeneği 
Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya 

Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden 
ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 47,06 TL yol ödeneği alırlar. 

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve 
toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri 
gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 431,14 TL yol ödeneği alırlar. 

Aracılık ücreti 
Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu 

olarak 2,65 TL aracılık ücreti alır. 
Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden 

alınacak ücret 
Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi 

işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan 
hükümler doğrultusunda alınır. 

Elektronik İşlemler 
Madde 14 - Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması 

halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır. 
Elektronik Tespit Ücreti 
Madde 15 - Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin 

tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve       
3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır. 

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 5,30 TL, sonraki her 100 KB için 
ise 2,65 TL ücret alınır. 

Yürürlük tarihi: 
Madde 16- Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca 

hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır. 
    3844/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik 
Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi, 
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük 

Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde 

hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil 
başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, 
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük 

Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
İlk Başvuru Tarihi : 02.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 18.04.2022 
ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN KADRO 
SAYISI ALES YABANCI 

DİL PUANI ÖZEL ŞART 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü 
Prof. Dr. 1  85 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
alanında doktora mezunu olup, aynı 
alanda doçent olmak. 

Eczacılık 
Fakültesi 

Temel Eczacılık 
Bilimleri Bölümü 

Biyokimya Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1   

Biyokimya alanında Doktora 
derecesine sahip olmak, organik 
sentez konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi 1  85 

Yüksek Lisans ve doktora eğitimini 
iktisat alanında tamamlamış olmak. 
Ekonomi Politik, Ekonomik Büyüme 
ve Planlama üzerinde çalışmaları 
olup, SSCI’lı dergilerde yayınlanmış 
veya yayın aşamasında makaleleri 
olmak. 
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Güzel 
Sanatlar, 

Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Dijital Oyun Tasarımı 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi/Doç. 
Dr./Prof. Dr. 

4  85 

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar/Yazılım 
Mühendisliği, Grafik, Sinema-TV, 
Çizgi Film ve Animasyon ve Film 
Tasarımı veya Dijital Oyun Tasarımı 
alanlarının birinden doktora mezunu 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü 
Ağız, Diş, Çene 

Radyolojisi Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi/Doç. 
Dr./Prof. Dr. 

1  85 
İlgili anabilim dalında uzmanlığı 
olmak. 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi/Doç. 
Dr./Prof. Dr. 

2  85 Alanında Doktora mezunu olmak. 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi/Doç. 
Dr./Prof. Dr. 

2   Alanında Doktora mezunu olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü Anatomi 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi/Doç. 
Dr./Prof. Dr. 

1  85 
Anatomi Uzmanlığı ya da 
Doktorasına sahip olmak. 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 
ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 02.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 18.04.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.04.2022 
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 22.04.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.04.2022 
Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 

evraklar: 
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, 
e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. 

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) 
aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni  
3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, 
4- YÖK Formatlı özgeçmiş, 
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5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,  
7- ALES Sonuç Fotokopisi, 
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),  
9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 
13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,  
14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmî belge. 
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr 
ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

ALES 
YABANCI 

DİL 
PUANI 

ÖZEL ŞART 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 
Optisyenlik Programı Öğr.Gör. 1 70  

Optisyenlik önlisans mezunu olup 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
Önlisans sonrası optisyen olarak en 
az 2 (iki) yıl deneyimi olmak veya 
Yükseköğretim Kurumunda bu 
alanda ders vermiş olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 
Programı 

Öğr.Gör. 1 70  

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi 
Öğretmenliği veya Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Lisans ve 
Çocuk Gelişimi veya Eğitim 
Yönetimi ve Denetimi alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 
2 (iki) yıl mesleki tecrübesi olmak 
veya Yükseköğretim Kurumunda bu 
alanda ders vermiş olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 
Diyaliz Programı Öğr.Gör. 3 70  

Hemşirelik/Ebelik Lisans ve Sağlık 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış 
olmak. Diyaliz veya nefroloji veya 
böbrek nakil/yoğun bakım ünitelerinde 
1 yıl mesleki deneyime sahip olmak 
veya Yükseköğretim Kurumunda bu 
alanda ders vermiş olmak. 
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Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar Destekli 
Tasarım ve 

Animasyon Programı 
Öğr.Gör. 1 70  

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana 
Sanat Dalı lisans mezunu olup, Görsel 
İletişim Tasarımı Programında tezli 
yüksek yapmış olmak. En az beş yıl 
üniversitelerde alanıyla ilgili ders 
vermiş olmak ve aynı süreyle alanıyla 
ilgili sektörde çalışma deneyimi 
bulunmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Arş.Gör. 2 70 85 

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği 
alanında lisans mezunu olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü 

Arş.Gör. 2 70 50 
Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği 
alanında lisans mezunu olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Dijital Oyun Tasarımı 
Bölümü 

Arş.Gör. 1 70 85 

Dijital Oyun Tasarımı, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar/Yazılım 
Mühendisliği, Grafik, Sinema-TV, 
Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film, 
Animasyon ve Film Tasarımı 
alanlarının birinde lisans/yüksek lisans 
mezunu olmak ve yüksek 
lisans/doktora çalışmalarına devam 
etmek. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
Ekonomi Bölümü Arş.Gör. 1 70 85 

Ekonomi lisans mezunu olup, 
ekonomi alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü Arş.Gör. 1 70 50 

Matematik, istatistik, bilgisayar 
mühendisliği, işletme mühendisliği, 
yazılım mühendisliği, makine 
mühendisliği, donanım mühendisliği, 
elektrik elektronik mühendisliği, 
endüstri mühendisliği, yönetim bilişim 
sistemleri, bilgisayar ve öğretim 
teknolojileri bölümlerinin herhangi 
birinden lisans düzeyinde mezun 
olmak ve herhangi bir alanda tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 

Arş.Gör. 1 70 85 

Uluslararası İlişkiler veya Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 
Lisans mezunu olup, Uluslararası 
İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler alanlarında 
yüksek lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 
Bölümü 

Arş.Gör. 1 70 50 

Sağlık Yönetimi alanında lisans 
mezunu olup, aynı alanda Yüksek 
Lisans öğrencisi veya doktora 
eğitimine devam ediyor olmak. 

 3751/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Arap Türk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Şarj Hizmeti Yönetmeliği

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve

Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük

Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği (No: 2022/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10852 Sayılı

Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10853 Sayılı

Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10895, 10906 ve

10907 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/33348 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2019/16415 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2017/38089 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
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