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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askeri personel ve askeri öğrencilere verilecek

aynî veya nakdî ödüllerin türlerini, derecelerini, hangi hallerde kimlere ve ne miktarda verile-
ceğini, ödüller için konulacak ödenekleri ve Devlet memurlarına verilecek başarı, üstün başarı
ve  üstün başarı belgesi alanlara verilebilen para ödülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer

alan kurumlarda görevli subay, astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er,
askeri öğrenciler ile erbaş ve erleri kapsar.

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

nununun 122 nci maddesine, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 202 nci, 203 üncü ve 204 üncü maddelerine ve 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı
Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun
ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askeri öğrenci: 1325 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamına giren kişileri,
b) Askeri personel: 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesi kapsamına giren kişileri,
c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
d) Başarı belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev

yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının
oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, ka-
musal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik
ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit
edilen memurlara Bakan tarafından verilen belgeyi,

e) Memur: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamına giren kişileri,
f) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma

Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üni-
versitesi ve Harita Genel Müdürlüğünü,

g) Ödül: Askeri personel ve askeri öğrencileri mükemmel hizmete teşvik etmek için,
926 sayılı Kanun ile 1325 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde başarılarına karşılık
verilen nakdî veya aynî armağanı,

ğ) Üstün başarı belgesi: Üç defa başarı belgesi alan memurlara verilen belgeyi,
h) Üstün başarı para ödülü: Devlet memurlarından 657 sayılı Kanunda belirtilen üstün

başarı belgesini alanlara verilebilen nakdi ödülü,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Askeri Personel ile Askeri Öğrencilere
Ödül Verilecek Durumlar ve Nevileri

Ödül verilecek durumlar
MADDE 5- (1) Askeri personel ve askeri öğrencilere ödül aşağıdaki durumlarda veri-

lir:
a) Muharebe harekâtı, terörle mücadele, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve du-

rumlarda; liyakat, feragat ve yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık
göstermek (Muharebe harekâtı ve terörle mücadele kapsamında yalnızca askeri personele ödül
verilebilir.).

b) Eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde bulundukları kıt’a, karargâh
ve kurumlarda, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün
başarı sağlamak.

c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirmek veya yeni
buluşlar yapmak.

ç) Mesleğe ait eser yazmak veya tercümeler yapmak.
d) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda; ön lisans, lisans

ve lisansüstü eğitim veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli veya iki yüz dok-
san ders saati ve üzeri süreli ihtisası belirleyen kurslardan, 10 uncu maddede belirtilen şartlarda
mezun olmak.

e) Askeri öğrencilerden;
1) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girmek.
2) Proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil etmek.
3) Eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olmak.
Ödül nevileri, dereceleri ve göstergeleri
MADDE 6- (1) 5 inci maddede sayılan hallerde;
a) Cesaret ve feragat ödülü,
b) Üstün hizmet ödülü,
c) Fikrî gayret ödülü,
ç) Mezuniyet başarı ödülü,
verilir.
(2) Ödüller; kıdemli albay aylığına ait gösterge ve ek gösterge rakamlarının Devlet me-

murları için aylık göstergelere uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen miktarın mü-
teakip maddelerde belirtilen katları üzerinden ödenir.

Cesaret ve feragat ödülü
MADDE 7- (1) Muharebe harekâtında, terörle mücadele hizmetlerinde, tabii afetlerde

ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda;
a) Yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenlere kıdemli albay aylığı tutarı-

nın;
1) Bakan onayı ile beş katından on iki katına kadar,
2) Genelkurmay Başkanının onayı ile beş katından on katına kadar,
b) Yüksek hizmeti görülenlere; Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının, Ge-

nelkurmay Başkanlığında görevli askeri personel için Genelkurmay İkinci Başkanının onayı
ile kıdemli albay aylığı tutarının bir katından dört katına kadar,

cesaret ve feragat ödülü verilir.
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(2) Değerlendirme kurulunca olumlu görülen teklifler için Ek-1’deki örneğe uygun ola-

rak hazırlanacak liste, bu makamların görüş ve onayına sunulur. Kesinleşen ödüllere tekabül

eden ödenekler, ilgili komutanlıklar emrine gönderilir.

Üstün hizmet ödülü

MADDE 8- (1) Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu eğitim, atış, spor, bakım ve

benzeri idarî ve lojistik hizmetlerde, ayrıca cesaret ve feragat ödülü kapsamına girmeyen mu-

harebe harekâtı, terörle mücadelede görevli askeri personelin bulundukları kıt’a, karargâh ve

askeri kurumlarda emsallerine nispetle üstün başarı sağlayanlara ve askeri öğrencilerden ulusal

ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuv-

vetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlara kıdemli al-

bay aylığının;

a) Bakan onayı ile beş katı,

b) Genelkurmay Başkanı onayı ile dört katı,

c) Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının onayı ile bir katından üç katına ka-

dar,

ç) Genelkurmay Başkanlığında görevli askeri personel için Genelkurmay İkinci Baş-

kanının onayı ile bir katından üç katına kadar,

d) Orgeneral/oramiralden, tuğgeneral/tuğamiral seviyesine kadar olan kıt’a komutanları,

kurum ve karargâh amirleri onayı ile;

1) Orgeneral/oramiraller tarafından bir katından iki buçuk katına kadar,

2) Korgeneral/koramiraller ile sivil yöneticilerden rütbe karşılığı/görev yapılan kadro-

nun rütbesi korgeneral/koramiral olanlar tarafından bir katından iki katına kadar,

3) Tümgeneral/tümamiraller ile sivil yöneticilerden rütbe karşılığı/görev yapılan kad-

ronun rütbesi tümgeneral/tümamiral olanlar tarafından bir katından bir buçuk katına kadar,

4) Tuğgeneral/tuğamiraller ile sivil yöneticilerden rütbe karşılığı/görev yapılan kadro-

nun rütbesi tuğgeneral/tuğamiral olanlar tarafından bir katı,

tutarında üstün hizmet ödülü verilir.

(2) Üstün hizmet ödülünün verilmesinde, yılbaşındaki genel mevcutlar esas alınır. Bu

miktar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri öğrenciler ile yükümlü erbaş ve erler hariç genel mev-

cudun %4’ünü, askeri öğrenciler için, askeri öğrenci toplamının %1’ini, yükümlü erbaş ve erler

için ise, yükümlü erbaş ve er toplamının %1’ini geçemez. Bu doğrultuda uygulamaya yönelik

usul ve esaslar her yıl Bakanlıkça belirlenir.

(3) Değerlendirme kurulunca yapılan işin mahiyeti ve katkı derecesi tespit edildikten

sonra teklifler, Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanacak listeye göre onaya sunulur. Kesin-

leşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili komutanlıklar emrine gönderilir.

Fikrî gayret ödülü

MADDE 9- (1) Yeni buluş yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getirenler

ile mesleğine ait eser yazan veya tercüme yapanlara kıdemli albay aylığının;

a) Bakan onayı ile beş katı,

b) Genelkurmay Başkanı onayı ile dört buçuk katı,

c) Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının onayı ile bir katından dört katına ka-

dar,
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ç) Genelkurmay Başkanlığında görevli askeri personel için Genelkurmay İkinci Baş-
kanının onayı ile bir katından dört katına kadar,

tutarda fikri gayret ödülü verilir.
(2) Değerlendirme kurulunca olumlu görülen teklifler için Ek-1’deki örneğe uygun ola-

rak hazırlanacak listeye göre onaya sunulur. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili
komutanlıklar emrine gönderilir.

Mezuniyet başarı ödülü
MADDE 10- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların

bünyesindeki okullar ve sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarınca verilen eğitim, öğretim
ve kursları, öğrenci ve kursiyer sayısına bağlı olarak bütünlemeye kalmadan birinci, ikinci ve
üçüncü derece ile bitiren askeri öğrencilere ve kursiyerlere mezuniyet başarı ödülü verilir.

(2) Mezuniyet başarı ödülleri öğrenci ve kursiyer sayısı; üç ila on beş arasında ise bi-
rinciye, on altı ilâ elli arasında ise birinciye ve ikinciye, elli bir ve daha fazla ise birinciye,
ikinciye ve üçüncüye verilir.

(3) Mezuniyet başarı ödülleri ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren okullar, sınıf
okulları ve üç aydan daha uzun süreli veya iki yüz doksan ders saati ve üzeri süreli ihtisası be-
lirleyen kurs mezunlarına kıdemli albay aylığının;

a) Birinci olanlara üç katı,
b) İkinci olanlara iki katı,
c) Üçüncü olanlara bir buçuk katı,
tutarında verilir.
(4) Yukarıda belirtilen şartlardan mezun olanlara nakdi ödül yerine hak etmiş olduğu

nakdi ödül tutarıyla orantılı ayni ödül verilebilir. Bu ödülleri taltif etmeye; Bakan, Genelkurmay
Başkanı, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları, Millî Savunma Üniversitesi Rektörü, rektör
yardımcıları ile enstitü müdürleri ile okul komutanı, dekanı ve müdürleri, sınıf okulu ve eğitim
merkez komutanları yetkilidirler.

(5) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda sivil öğrencilerle bir arada okuyan askeri öğ-
renciler ile yurt dışındaki okul ve üç aydan uzun süreli veya iki yüz doksan ders saati ve üzeri
süreli kurslarda okuyan personel; bu öğretim kurumlarından mezuniyetlerinde, beraber oku-
dukları şahıslarla birlikte derecelendirmeye tabi tutulurlar ve asker-sivil bütün mezunlar ara-
sında yapılan derecelendirmede; birinci, ikinci ve üçüncü derece ile mezun askeri öğrencilere
de karşılığı gelen ödül verilir.

(6) Yukarıda açıklanan ödüllere hak kazanan personele, özel ve tüzel kişilerce ayrıca
armağan verilmesi, Bakanlığın iznine bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Memurlarına Verilecek Belge ve Ödül Çeşitleri

Başarı belgesi ve üstün başarı belgesi
MADDE 11- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro kuruluşunda yer alan kurumlarda ola-

ğanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kay-
nağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve
önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin bek-
lenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilme-
sinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara Bakan
tarafından başarı belgesi verilebilir.

(2) Bakan bu yetkisini devredebilir.
(3) Üç defa başarı belgesi alan memurlara üstün başarı belgesi verilir.
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Üstün başarı para ödülü
MADDE 12- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro kuruluşunda yer alan kurumlarda gö-

revli memurlardan üstün başarı belgesi alanlara Bakan tarafından uygun görülmesi halinde en
yüksek Devlet memuru aylığının iki katına kadar para ödülü verilebilir.

(2) Bu maddeye göre Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurum-
larda bir mali yıl içinde para ödülü verileceklerin sayısı ilgili kurumun yılbaşındaki dolu memur
kadro mevcudunun binde onundan fazla olamaz. Yıl içinde para ödülü verilen memur sayısı
Bakanlıkça izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Per-
sonel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari ve Mali Açıklamalar

Ödül ödenekleri ve teklif makamları
MADDE 13- (1) Ödül ödenekleri, plânlı olarak; Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı

ve Kuvvet Komutanlıklarınca bütçelenir.
(2) Bakanlığın ödül için o yıl bütçesine konan ödeneğin %15'i Bakanlığa, %15'i Ge-

nelkurmay Başkanlığına, geri kalan kısmı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına, askeri personel mevcutları esas alınarak tahsis
edilir.

(3) Ödül ödeneği tahsis edilen makamlar; müteakip yıl için yapacakları ödül ödeneği
taleplerini; önceki yıllarda verilen ödül miktarını ve planlamaya aldıkları faaliyetleri göz önün-
de tutarak yaparlar.

(4) Ödül teklifleri, sıralı sicil üst ve amirleri tarafından bağlı bulundukları makamlara
yapılır.

(5) Tabii afetlerde, afetin vuku bulduğu mahallin en büyük mülkî amiri de ödül tekli-
finde bulunabilir.

Değerlendirme kurulları
MADDE 14- (1) Tugay ve eşiti birlik, karargâh (büyük karargâhlardaki asgari tuğge-

neral/tuğamiral seviyesindeki daire başkanlıkları ile rütbe denkliği general olanlar) ve kurumlar
(asgari tuğgeneral/tuğamiral seviyesindeki kurum amirleri) ile daha üst makamlarda (Deniz ve
Havada eşiti) ödül tekliflerinin değerlendirilmesi maksadıyla “Değerlendirme Kurulları” ku-
rulur.

(2) Bünyesinde değerlendirme kurulu kurulan makamın amiri başkanlığında ve bu ma-
kama doğrudan bağlı en az iki ve çift sayıda üyeden oluşan değerlendirme kurullarında ince-
lenen teklifler, başkanın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili
birimlerin emrine gönderilir.

(3) Değerlendirme kurulları, başarının “daha üst amirler tarafından takdir edilmesi” ka-
rarı vermesi durumunda teklifler, üst makamların değerlendirme kurullarında incelenir. Taltifi
gerektiren başarı için, sadece bir makam tarafından ödül verilebilir.

(4) Değerlendirme kurullarında kararlar çoğunlukla verilir. Kurul üyelerine ödül veril-
mesi gerektiği hallerde, bu kişiler üye olarak görev yapamazlar. O toplantıya münhasır olmak
üzere aynı nitelikte bir başka kişi kurula katılır.

Doğrudan ödül vermeye yetkili makamlar
MADDE 15- (1) Bakan, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardım-

cıları ile Genelkurmay İkinci Başkanı; gezi ve denetlemeler ile yıl içerisinde, kendi birlik, ka-
rargâh ve kurumlarındaki askeri personele ödül verilmesini gerektiren hususlar için tespit edil-
miş ödül nev'i ve derecelerine tekabül eden ödülleri, değerlendirme kurullarından geçirmeden
doğrudan vermeye yetkilidirler.
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Ödül verilme şartı

MADDE 16- (1) Ödüller, verileceği tarihte Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kurulu-

şunda yer alan kurumlarda görevli bulunan memur, askeri personel ve askeri öğrencilere verilir.

Ancak; görevli bulunduğu sırada hakkında yapılan teklif, değerlendirme kurullarınca olumlu

karşılandıktan sonra istifa, emeklilik, terhis, tayin ve nakil gibi sebeplerle ayrılmış bulunan

memur, askeri personel ve askeri öğrenciler veya bunların vefatları halinde kanunî mirasçılarına

bu ödüller, ödenek idare eden makamların onayından sonra verilir.

(2) Ödenek tahsis edilen makamlar tarafından 15 inci maddeye göre verilecek ödüller

hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Ödül kayıtlarının tutulması

MADDE 17- (1) Subay, astsubay, uzman erbaş ve askeri öğrencilerin aldıkları ödüller

sicillerine işlenir ve bu hususta verilen emirlerden bir sureti şahsî dosyalarına konur.

(2) Erbaş ve erlerin aldıkları ödüller şahsî dosyalarına konur ve ayrıca kütük kayıtlarına

işlenmek üzere mensup oldukları askerlik şubelerine de bilgi verilir.

(3) Devlet memurlarına başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesine ilişkin

bilgi ve belgelerin birer sureti şahsi özlük dosyalarına konur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek olan aynî veya nakdî ödüllerin

türlerini, derecelerini, hangi hallerde kimlere ve ne miktarda verileceğini, ödüller için konulacak

ödenekleri ve Devlet memurlarına verilecek başarı, üstün başarı ve üstün başarı belgesi alanlara

verilebilen para ödülüne ilişkin hususlar ile bunlara dair diğer hususların detayları Bakanlıkça

çıkartılacak Yönergede belirlenir.

Ödül törenleri

MADDE 19- (1) Ödül ve armağanların veriliş törenleri, 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan

Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde yapılır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21- (1) 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yö-

netmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Has-

talıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, kuduz,

sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sevk olunan

veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “şarbon (antraks) hastalığı hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, iş-

sizlerin ve çalışanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel

politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye

İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esas-

ları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaç-

ları doğrultusunda yürütülecek mesleki eğitim kurslarına, işbaşı eğitim programlarına ve bu

Yönetmelik çerçevesinde tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalara

ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesinin 617 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasına, 25/8/1999

tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d)

bendi, yedinci fıkrası ve 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi ile

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aktif işgücü hizmetleri: İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki

niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş-

gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetleri,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Bireysel gönderme: Kuruma kayıtlı kişilerin grup oluşturulması şartından bağımsız

olarak aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılmalarını,

ç) Denetim Kurulu: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 625 inci maddesinin

altıncı fıkrası kapsamında oluşturulan ve Kurum tarafından yürütülen işgücü yetiştirme faali-

yetlerini denetlemek üzere kurulan denetim kurullarını,

d) Engelli: 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde

İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında engelli sayılan kişileri,

e) Eski hükümlü: 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde

Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

kapsamında eski hükümlü sayılan kişileri,

f) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

g) Hizmet merkezi: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bağlı olarak kurulan bi-

rimi,

ğ) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri sunabilecekleri,

h) Hükümlü: Bir yıldan uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresine

bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyip ceza ve infaz kurumlarında

bulunanları,

ı) İl müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

i) İstekli: Hizmet alımına teklif verenleri,

j) İş ve meslek danışmanı (danışman): İş ve meslek danışmanı kadro veya pozisyonunda

çalışan Kurum personelini,

k) İşbaşı eğitim programı: Katılımcılara mesleki deneyim kazandırmak üzere, Kurum

tarafından belirlenen asgari şartları taşıyan ve Kuruma kayıtlı olan işyerlerinde işbaşında verilen

eğitimi,

l) Katılımcı: İşbaşı eğitim programlarına veya Yönetmelik kapsamında düzenlenen

programlara katılanları,

m) KDV: Katma değer vergisini,

n) Kesinleşen kursiyer sayısı: Kursun başlamasından itibaren geçen onda birlik fiili sü-

renin bitim tarihi itibarıyla kursa devam eden kursiyer sayısını,

o) Kursiyer: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan-

ları,
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ö) Kursiyer veya katılımcı başı ders saat maliyeti: Bir kursiyerin veya katılımcının bir

ders saatine karşılık olmak üzere yapılacak KDV hariç giderleri,

p) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

r) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,

s) Mesleki eğitim kursu (Kurs): Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla

birlikte mesleğinde iş bulamayan, mesleğini değiştirmek isteyen veya mesleğinde yeterli ol-

mayan kişilerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzen-

lenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini,

ş) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin

bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,

t) Özel politika gerektiren gruplar: İş gücü piyasasında yer alan diğer gruplara göre is-

tihdamında daha fazla güçlük çekilen; kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi de-

zavantajlı grupları,

u) Protokol: İş birliği yöntemiyle düzenlenecek kurs ve programların çerçevesini be-

lirleyen iş birliği veya iyi niyet belgelerini,

ü) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

v) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

y) Sistem: Düzenlenen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılma-

sını sağlayan Kurum bilgi işlem ağını,

z) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet alımı yöntemiyle düzenlenen kurslar

ile program ve projelerin çerçevesini belirleyen ve Kurum ile yüklenici veya işveren ile katı-

lımcı arasında imzalanan belirli süreli belgeyi,

aa) Teklif: Hizmet alımı veya iş birliği kapsamında istekli tarafından yapılan başvuru-

yu,

bb) Ulusal Meslek Standartları (UMS): 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeter-

lilikler Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçeve-

sinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen meslek standartlarını,

cc) Ulusal yeterlilik: 5544 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Mesleki

Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen yeterlilikleri,

çç) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterlilikte yayımlanan yeterlilik birimlerinden her birini,

dd) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa

Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca ak-

redite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere

yetkilendirilmiş olan personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,

ee) Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,

ff) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla sözleşme

ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcıları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Yetki ve sorumluluk

MADDE 5- (1) Aktif işgücü hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesinden, ilgili

mevzuatın hazırlanmasından, politika ve mevzuat çerçevesinde sunulan hizmetlerin ve yürü-

tülen faaliyetlerin koordinasyonundan Genel Müdürlük yetkili ve sorumludur.

(2) Aktif işgücü hizmetleri için hizmet alımı ve iş birliği yapılması ile hizmetlerin yü-

rütülmesinden il müdürlükleri yetkili ve sorumludur. Gerektiğinde hizmet merkezleri, il mü-

dürlükleri tarafından bu kapsamda yetkilendirilebilir.

(3) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun

şekilde yapılmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alır.

Ödeneklerin belirlenmesi

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin sunulması için il müdürlük-

lerine tahsis edilecek ödenek miktarı, her yıl Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Genel Müdürlük, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda il müdürlüklerine tahsis edi-

len ödeneklerde değişiklik yapabilir, ödeneklerin bir kısmını veya tamamını merkezde tutabilir,

yürütülen ve planlanan faaliyet ya da projeleri dikkate alarak ödenek tahsisi yapabilir. Genel

Müdürlük tarafından il müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerde değişiklik yapılırken il mü-

dürlüklerinin yıllık işgücü eğitim planı ile yapılması planlanan faaliyet ve projeleri dikkate alınır.

Kurs veya programların planlanması ve uygulanması

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurs ve programların uygulanması yıllık iş-

gücü eğitim planında yer alması şartına bağlıdır.

(2) İl müdürlükleri tarafından en geç ilgili yılın ocak ayında yıllık işgücü eğitim planı

hazırlanır. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunun onayını müteakip on beş gün içerisinde ilan

edilerek Kurumun internet sayfasında yayımlanır. Planda yıl içerisinde yapılacak değişiklikler

Kurulun onayı ile uygulanır.

(3) Planda, işverenlerden alınan talepler ve/veya işgücü piyasası araştırmaları sonucun-

da belirlenen meslekler ile eğitim alacak kişi sayısı yer alır. Eğitim verilecek kişi sayısı, ilgili

meslekte işyerlerinden alınan talepler ve işgücü piyasası araştırmaları sonucunda tespit edilen

işgücü ihtiyacından, daha önce Kurum aracılığıyla ilgili meslekte eğitim almış Kuruma kayıtlı

işsizler çıkarılarak belirlenir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs ve programlar iş birliği veya hizmet

alımı yöntemiyle gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Eğitim Kursları

Mesleki eğitim kurslarının açılması

MADDE 8- (1) Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde kurs düzenlenebil-

mesi için işgücü piyasasından veya işverenlerden talep gelmesi gerekir. Söz konusu talebin, il
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müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda Kurum kayıtlarından karşılanamaması

halinde Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması şartıyla sadece karşılanamayan kısım için

mesleki eğitim kursu düzenlenebilir.

(2) Planda yer almayan bir meslek için hizmet alımı yöntemi veya iş birliği yöntemi ile

kurs düzenlenmek istenildiğinde öncelikle il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun onayıyla

planda değişiklik yapılması ve sonrasında Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması gerek-

mektedir.

Hizmet sağlayıcılar

MADDE 9- (1) İş birliği veya hizmet alımı yapılabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda

belirtilmiştir:

a) MEB’e bağlı resmi ve özel öğretim kurumları.

b) Üniversiteler.

c) Özel sektör işyerleri.

ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan

banka ve kuruluşları ve bunlara bağlı işyerleri ile iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar.

(2) MEB’e bağlı kurum ve kuruluşlar sadece iş birliği kapsamında teklif sunabilirler.

(3) MEB’e bağlı kurum ve kuruluşların alt yapısının diğer hizmet sağlayıcılar tarafından

kullanılması durumunda, bu hizmet sağlayıcılar sadece iş birliği kapsamında teklif sunabilirler.

(4) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre MEB tara-

fından verilen kurs açma iznine sahip olan kurumlar ile sadece izin alınan konularda kurs dü-

zenlenebilir. Dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde mesleki eğitim verebileceğinin yer alması

şartıyla vakıf ve dernekler kendilerine ait iktisadi işletme ile teklif sunabilecek olup merkezle-

rinin olduğu il dışında teklif sunabilmeleri için, o ilde şubelerinin bulunması gerekmektedir.

Üniversitelerin ise teklif sundukları ilde faaliyet gösterdiklerine dair resmî belgeleri ve kendi-

lerini temsil edebilecek yetkilendirilmiş yerleşik birimlerinin bulunması gereklidir.

(5) Hizmet alımı yapan il müdürlüğünde; ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip ko-

misyonlarda görevli kişiler ve belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ile bunların ortağı olduğu şir-

ketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onun-

dan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) ile bunların üyesi veya yöneticisi ol-

dukları hizmet sağlayıcılar ile hizmet alımı ve iş birliği kapsamında sözleşme veya protokol

imzalanmaz.

(6) Kurum, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sunulması ve kamu kaynaklarının etkin

ve verimli kullanımı için; hizmet alım ilanı ve şartnamesinde belirterek 4734 sayılı Kanun ve

ilgili mevzuatının verdiği yetki çerçevesinde, hizmet sağlayıcıları sınırlandırabilir ve hizmet

sağlayıcılarda aranılacak şartları belirleyebilir.
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İş birliği yapılması

MADDE 10- (1) Hizmet sağlayıcılar, iş birliği yöntemi ile ilana tabi olmaksızın, bu

maddede belirtilen koşullara uygun olarak kurs teklifinde bulunabilirler. Kuruluş amaçları doğ-

rultusunda olmak şartı ile vakıf ve derneklerden bu madde kapsamında düzenlenecek kurslarda

iktisadi işletme şartı aranmaz.

(2) Kurum; hizmet sağlayıcı tarafından en az yüzde yetmiş istihdam taahhüdü verilmesi

koşuluyla, kursiyer zaruri gideri ve sigorta prim gideri ile eğitici giderini içerecek şekilde iş

birliği yöntemi ile kurs düzenleyebilir. Düzenlenecek kursları; sektör, meslek veya işyeri ba-

zında değerlendirme yaparak sınırlandırmaya ya da istihdam taahhüt oranını arttırmaya Genel

Müdürlük yetkilidir.

(3) Özel sektör işyerleri ile düzenlenen eğitimlerde, eğiticinin hizmet sağlayıcının kendi

bünyesinden karşılanamaması halinde; eğiticinin unvanı dikkate alınarak ek ders saat ücretinin

iki katını aşmamak üzere aylık olarak konu ile ilgili belgeler karşılığında yükleniciye eğitici

gideri ödenebilir.

(4) İş birliği kapsamında yükleniciye ödeme yapılabilmesi için yüklenici tarafından

vergi dairelerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi

geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge, SGK primi, prime ilişkin borç ile SGK ve Kurum

tarafından kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına veya bunların yapılandırıldığına

dair belge ibraz edilir.

(5) İş birliği yöntemi ile kurs düzenleyecek hizmet sağlayıcılardan eğitim hizmetleri

protokolü imzalanmadan önce aşağıdaki belgelerden kendileri ile ilgili olanlar istenir:

a) Talep dilekçesi.

b) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, MEB

onaylı özel öğretim kurumu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı, birlik veya

oda kaydı belgesi, üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesi veya kuruluş kanunu,

dernek ve vakıflar için merkezleri dışında teklif verilen ilde şube kuruluşuna ait belgelerin aslı

veya onaylı örneği.

c) Talep sahibinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.

ç) 5580 sayılı Kanun kapsamındakiler için kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma

ruhsatının aslı veya onaylı örneği.

d) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.

e) Üniversiteden alınacak eğitim kapasite raporu.

f) Eğitim programı veya planı.

g) Eğiticilere ait özgeçmiş ve bununla ilgili belgeler.

ğ) İşverene ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi.

h) Vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurum tarafından kesilmiş ve

ödenmemiş idari para cezası olmadığına ya da bunların yapılandırıldığına dair belgeler.
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(6) Kamu kurum ve kuruluşlarından dördüncü fıkrada sayılan belgelerden sadece eğitim

programı ve eğiticilere ait belgeler istenir.

(7) İş birliği kapsamında hizmet sağlayıcılardan alınan teklifler, aksi yönde bir hüküm

bulunmadığı sürece, bu Yönetmeliğin eğitim mekanı, eğitim programı, eğitici ve istihdam yü-

kümlülüğüne ilişkin hükümlerine tabi olarak değerlendirilir.

(8) Çalışanlara yönelik olarak hizmet sağlayıcılarla iş birliği kapsamında mesleki eğitim

kursları düzenlenebilir. Düzenlenecek eğitimlerde yükleniciye eğitici gideri ödenebilir. Bu kap-

samda düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere kursiyer zaruri gideri ödenmez ancak 31/5/2006

tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin

birinci fıkrasının (e) bendi gereği ödenecek sigorta primleri Kurum tarafından karşılanır ve

kurs bitirme sertifikası verilir.

Hizmet alımı yapılması

MADDE 11- (1) Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklere ilişkin hizmet alım-

ları; tespit edilen yaklaşık kursiyer başı ders saat maliyeti de dikkate alınarak bu Yönetmelikte

belirlenen kriterler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendi hükmü uyarınca doğrudan temin usulü ile yapılır. Hizmet alımı, söz konusu mevzuatın

Kuruma verdiği yetkiye istinaden, bu Yönetmelik ve belirlenecek usul ve esaslara göre ger-

çekleştirilir.

(2) Birinci fıkra hükümlerine bağlı olmak kaydıyla; aynı meslekte birden fazla hizmet

sağlayıcıdan ve birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluştu-

rulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlardan aynı ilan çerçevesinde hizmet alınabilir. Bir hizmet

sağlayıcıdan birden fazla meslekte hizmet alımı yapılabilir.

(3) 20 nci madde ile belirlenen usul ve esaslar kapsamında yapılan nihai değerlendirme

sonucunda en yüksek puana sahip olan istekliden başlamak üzere değerlendirmeye konu mes-

lekte eğitilmesi planlanan kişi sayısına göre teklifte belirtilen sayı ile sınırlı olmak üzere istek-

liler iadeli ve taahhütlü olarak gönderilecek resmî yazıyla veya elektronik tebligat yoluyla söz-

leşmeye davet edilerek hizmet alımı yapılabilir.

(4) İstekliler sözleşme imzalamadan önce Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri

süresi içerisinde Kuruma teslim ederler. İl müdürlüğü ile istekli arasında, kursun başlama ve

bitiş tarihleri ile istihdam yükümlülüğünün tamamlandığı süreyi ve karşılıklı hak ve yükümlü-

lükleri içerecek şekilde sözleşme imzalanır. Sözleşme ile ilgili vergi mevzuatı kapsamındaki

yükümlülüklerin yüklenici tarafından yerine getirilip getirilmediği hususu il müdürlüğü tara-

fından kontrol edilir.

(5) İlgili mevzuat çerçevesinde, bireysel gönderme yöntemi ile Kuruma kayıtlı kişiler

hizmet alımı yöntemiyle düzenlenecek mesleki eğitim hizmetlerinden yararlandırılabilir.

(6) Hizmet sağlayıcıların; teklif ve sözleşme aşamasında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu

maddesi gereğince vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurum tarafından ke-

silmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması gerekir. Bu borç ve cezaları yapılandırılmış

olanlardan hizmet alımı yapılabilir.
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Yaklaşık maliyetin tespiti

MADDE 12- (1) Yaklaşık maliyeti belirlemek üzere yapılacak piyasa fiyat araştırması,

ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılır.

(2) Hizmet alımına konu mesleğe ilişkin kursun yaklaşık maliyeti, kursiyer başı ders

saat maliyeti üzerinden 4734 sayılı Kanunun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan ilgili mev-

zuat doğrultusunda KDV hariç belirlenir.

(3) Yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde kullanılmak üzere, Genel Müdürlük tarafından

kursiyer başı ders saat maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapılabilir. İl müdürlüklerinin, kursiyer

başı yaklaşık ders saat maliyetlerinin belirlenmesinde sistemde yayımlanacak bu çalışmaları

dikkate alması gerekir.

(4) İhale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yaklaşık maliyetin be-

lirlenmesinden sonra gerçekleştirilen piyasa fiyat araştırması ve buna ilişkin belgeler onay bel-

gesine eklenir.

Komisyonun oluşturulması ve görevleri

MADDE 13- (1) İhale yetkilisi tarafından hizmet alımları için biri başkan olmak üzere

en az üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan bir komisyon kurulur. Birden fazla meslekte hizmet

alımı yapılması durumunda gelecek tekliflerin yoğunluğuna göre birden fazla komisyon oluş-

turulabilir. Ancak aynı meslek için yapılacak olan değerlendirmelerde gelen teklif dosyaları

komisyonlar arasında paylaştırılamaz.

(2) Komisyonda görev alan asıl üyeler, komisyon çalışmalarına katılmaya engel hasta-

lık, tayin, birinci derece yakınlarının ölümü gibi zorunlu haller dışında hizmet alım süreci ta-

mamlanana kadar değiştirilemez.

(3) Hizmet alımına ilişkin il müdürlüğüne teslim edilen tekliflerin, tutanak ile teslim

alınmasından sözleşme imzalanmasına kadar olan tüm iş ve işlemler komisyon tarafından ger-

çekleştirilir.

(4) Birden fazla komisyonun bulunması halinde komisyonlar iş birliği içinde çalışırlar

ve gerektiğinde bilgi paylaşımında bulunurlar.

Hizmet alımının duyurulması

MADDE 14- (1) Hizmet alımı yapılacak meslekler; eğitim verilecek kişi ve sınıf sayısı,

eğitim süresi ve eğitim alınacak mesleğe ilişkin bilgileri içeren ilan metni kullanılarak, il mü-

dürlüğü tarafından hizmet alımından ilana çıkılan gün hariç en az beş iş günü önce Kurumun

internet sayfasında, il müdürlüğü ve/veya hizmet merkezi ilan panosunda yayımlanır. Ayrıca

uygun görülmesi halinde diğer araç ve yöntemlerle de duyurulur.

(2) Hizmet alımına ilişkin ilanda ve eklerinde yer alacak belgelerde; bu Yönetmeliğe

ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile teklif verilmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, söz-

leşmenin uygulanması ve sonuçlandırılması ile ilgili tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça

belirlenir ve/veya ilgili mevzuata atıf yapılır.
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Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 15- (1) Teklifler, teknik ve mali teklif formu kullanılarak hazırlanır ve kapalı

zarfla son başvuru süresine kadar il müdürlüğüne elden verilebilir ya da posta veya kargo yo-
luyla gönderilebilir. Posta veya kargodan kaynaklanan nedenlerle süresinden sonra gelen tek-
lifler dikkate alınmaz. Teklif zarfında bulunması gereken formlar eksiksiz olarak ve bilgisayar
ortamında doldurulur. Elle doldurulan formlar dikkate alınmaz.

(2) Teklif zarfının yapıştırılarak kapatılan kısmında isteklinin kaşe veya mührü ve im-
zası bulunur. Zarfın sol üst tarafında sırayla ve alt alta yazılmak üzere isteklinin adı soyadı
varsa unvanı, tebligata esas açık adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile teklife
konu meslek ve son teklif verme süresi; orta kısımda ise hizmet alımını gerçekleştiren il mü-
dürlüğünün isim ve adres bilgileri ve sağ alt tarafta “Bu teklif zarfı ancak ilgili komisyon tara-
fından açılır” ibaresi yer alır.

(3) Aynı ilanda birden fazla meslek için hizmet alımı yapılması durumunda; istekliler,
her bir meslek için ayrı ayrı olmak üzere teklif verebilir.

(4) Teklif zarflarının tesliminden sonra zarf içerisinde yer alan belgelerde ve bilgilerde
herhangi bir şekilde değişiklik yapılamaz ve yapılması teklif edilemez.

(5) İstekli, verdiği teklifle son başvuru tarihinden itibaren doksan gün süreyle bağlıdır.
Bu süre, hizmet alımı ilanı ekinde yer alacak eğitim hizmetleri şartnamesinde belirtilmek su-
retiyle arttırılabilir.

Teklif zarfında bulunması gereken belgeler
MADDE 16- (1) Teklif zarfında, isteklinin durumuna göre aşağıdaki belgelerden ilgili

olanlar eksiksiz olarak bulunur:
a) Talep dilekçesi.
b) Teknik ve mali teklif formu.
c) İstekli taahhütnamesi.
ç) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, MEB

onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik veya oda kaydı belgesi, üniversiteler için
Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesi veya kuruluş kanunu, dernek ve vakıflar için iktisadi iş-
letme ve/veya merkezleri dışında teklif verilen ilde şube kuruluşuna ait belgelerin aslı veya
onaylı örneği.

d) İsteklinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.
e) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.
f) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan iflas ve kon-

kordato ilan edilmediğine dair belge.
g) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, isteklilerin vergi, SGK primi, prime ilişkin borç

ile SGK ve Kurum tarafından kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ya da bun-
ların yapılandırıldığına dair belgeler.

ğ) Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar hariç, MEB'den alınacak eğitim
kapasite raporu ile varsa eğitim mekanına ilişkin belge.

h) İsteklinin eğitim ve mesleki eğitim alanındaki tecrübesine ilişkin bilgi ve belgelerin
aslı veya onaylı örneği.

ı) Eğiticilere ait özgeçmişler ve eğitim düzeyleri ve deneyimlerini gösterir belgeler ile
eğiticinin istekli dışında başka kurum veya kuruluş çalışanı olması durumunda bu kurum veya
kuruluştan alınan çalışma veya görevlendirme yazısı.

8 Nisan 2022 – Sayı : 31803                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



i) 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin MEB onaylı çalışma izin belgesi
veya atama onayı veya yazısının aslı veya onaylı örneği.

j) İstekliye ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi.
k) Eğitim programı veya planı.
l) Geçici teminat mektubu.
(2) Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesinin, iş or-

taklığı halinde teklif verilmiş ise iş ortaklığı beyannamesinin ayrıca işin hangi bölümlerinden
sorumlu olunduğunun belirtildiği belgelerin verilmesi gerekir.

(3) Hizmet alım ilanı metninde veya eklerinde yer verilecek teknik ve mali değerlen-
dirme kapsamında istenilen belgelerin de teklif zarfına konulması gereklidir.

(4) Teklif zarfında bulunan asıl veya onaylı belgeler hariç diğer belgelerde isteklinin
imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması esastır.

Geçici teminat
MADDE 17- (1) İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu mesleğe ilişkin

olarak her bir teklif için, teklifte verdikleri kursiyer başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngö-
rülen kursiyer sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı
sonucu bulunacak tutarın en az yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir.
Geçici teminatın süresi en az yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün
fazla olması gerekir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici teminat mektubu istenmez.
(3) Aynı ilde hizmet alımı yöntemiyle devam eden kursu bulunan ve farklı tarihlerdeki

hizmet alımlarına teklif verecek yüklenici için geçici teminat oranı, istekli tarafından verilen
bir önceki geçici teminat oranının yüzde yirmi fazlası olarak uygulanır. Geçici teminat oranı
hiçbir durumda yüzde onu geçemez.

(4) Yapılan değerlendirmeler sonrasında teklifleri geçerli puan alamayan veya 34 üncü
maddenin on birinci fıkrasında sayılı durumlar haricindeki isteklilerin teminatı iade edilir.

Tekliflerin açılması
MADDE 18- (1) İstekliler tarafından sunulan ve teklif teslim tutanakları düzenlenerek

teslim alınan teklifler, alınış sırasına göre son teklif verme süresinin dolduğu andan itibaren
hazır bulunanların huzurunda meslek bazında açılmaya başlanır.

(2) Açılan tekliflerin içeriğinde yer alması gereken teknik ve mali teklif formu üzerin-
den; isteklinin adı soyadı varsa unvanı, personel sayısı, tecrübesi, eğitilmesi planlanan kişi sa-
yısı, eğitim yeri kapasitesi, eğitim süresi, istihdam taahhüt oranı, kursiyer başı ders saat mali-
yetine ilişkin teklif formlarında yer alan bilgiler hazır bulunanların huzurunda sesli olarak oku-
nur ve tutanak tutulur.

Değerlendirilemeyecek teklifler
MADDE 19- (1) 4734 sayılı Kanunda tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hükümler

esas olmak üzere aşağıdaki durumlardaki teklifler değerlendirmeye alınmaz:
a) Aynı istekli ya da ortağı olduğu istekliler (hisse paylarına bakılmaksızın) tarafından,

aynı meslek için birden fazla teklif verilmesi durumunda bu istekli veya isteklilerin verdikleri
teklifler.

b) Başvuru form ve belgelerinde silinti, kazıntı, düzeltme yapılan teklifler.
(2) Başvuru süresinden sonra teslim edilen veya gönderilenler ile teklif zarfında yer al-

ması gereken bilgilerin olmadığı veya eksik olduğu teklifler değerlendirilmez.
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 20- (1) Hizmet alımı yapılacak hizmet sağlayıcıların teklifleri, bu Yönetme-

likte belirtilen niteliklere sahip olmak koşuluyla, teklif zarfında yer alan bilgi ve belgeler üze-
rinden ilgili mevzuata göre değerlendirilir.
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(2) Teklifler, ön değerlendirmeden sonra teknik değerlendirmeye alınır, teknik değer-
lendirmeyi geçenler mali değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Teknik değerlendirme, isteklinin eğitim ve meslek alanındaki tecrübesi, insan kay-
nakları kapasitesi, istihdam taahhüdü ve belirlenecek diğer hususlar çerçevesinde gerçekleşti-
rilir.

(4) Mali değerlendirme yapılabilmesi için isteklinin, teknik değerlendirme sonucunda
belirlenecek asgari puanı veya üzerinde puan alması gerekir. Mali değerlendirme, en düşük
fiyat teklifi yüz puan kabul edilmek suretiyle ve diğer fiyat teklifleri en düşük teklife ters oranlı
olarak sıralanmak suretiyle hesaplanır.

(5) İsteklinin teknik değerlendirmede aldığı puanın yüzde altmışı ve mali değerlendir-
mede aldığı puanın yüzde kırkı esas alınarak nihai değerlendirme puanı belirlenir. Puan hesap-
lamasında küsuratlar yuvarlanmaz. Nihai puanın eşit olması halinde kursiyer başı ders saat ma-
liyeti düşük olan istekliye, kursiyer başı ders saat maliyetinin de eşit olması halinde istihdam
taahhüt oranı yüksek olan istekliye öncelik verilerek nihai sıralama belirlenir. Yine eşitlik ol-
ması halinde, bu durumdaki istekliler ile kontenjan paylaşımı yapılarak sözleşme imzalanır.

Kesin teminat
MADDE 21- (1) 4734 sayılı Kanunda kesin teminata ilişkin hükümlere uygun olarak

sözleşme aşamasında istekliden, hizmet alımına konu her bir mesleğe ilişkin ayrı olmak üzere
kursiyer başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen kursiyer sayısı ve eğitimin ta-
mamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak rakamın en az yüz-
de yirmisi oranında teminat mektubu alınır. Verilen teminatın geçerlilik süresinin, sözleşme
imzalama tarihinden başlamak üzere istihdam yükümlülüğünün tamamlanacağı süreyi de içe-
recek şekilde, kurs süresinin en az dört katı olması gerekir. Yüz yirmi günden az olan eğitim-
lerde bu süre dört yüz seksen gün olarak uygulanır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici te-
minat iade edilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından kesin teminat mektubu istenmez.
(3) Aynı ilde halen devam eden kursu olan ve farklı tarihlerdeki hizmet alımlarına teklif

verecek yüklenici için kesin teminat oranı, istekli tarafından verilen bir önceki kesin teminat
oranının yüzde yirmi fazlasıdır. Kesin teminat oranı hiçbir durumda yüzde kırkı geçemez.

(4) Sözleşme imzasından önce gerekmesi halinde teminat mektubunun süresinin kurs
ve istihdam süresi dikkate alınarak uzatılması yükleniciden istenebilir. Bunun kabul edilmemesi
durumunda sözleşme imzalanmaz.

Kurs eğitim programları
MADDE 22- (1) Kurs eğitim programları MEB veya üniversite tarafından onaylanır.

MEB veya üniversite kurs eğitim programlarının müfredatının UMS ile uyumlu olmasını sağ-
lar.

(2) UMS ve/veya ulusal yeterlilik bulunan mesleklerde kurslar ilgili UMS, ulusal ye-
terlilikler veya yeterlilik birimleri temel alınarak açılır. Bu kapsamda açılacak tüm kursların
eğitim programlarının, bu standartlara ve/veya ulusal yeterliliklere uygun olarak hazırlandığının
da MEB veya üniversite onayında belirtilmesi gerekir.

(3) UMS ve/veya ulusal yeterlilikleri yayımlanmayan mesleklerde ise kurs eğitim prog-
ramları; yüklenicilerle veya iş birliği yapılan kuruluşlarla sözleşme veya protokol imzalanma-
dan önce MEB il müdürlüklerine veya bunların belirlediği okul veya kurum müdürlüklerine
onaylattırılacaktır. Onay verilmeyen eğitim programları uygulamaya konulmayacaktır. Eğitim
programları, her kurs için ayrı ayrı onaylanabileceği gibi toplu olarak da onaylatılabilir. MEB’e
bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile MEB’in verdiği izinle çalışan kurum ve kuruluşların ger-
çekleştirecekleri kurslara ilişkin eğitim programlarının onay işlemleri kendi ilgili mevzuatına
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göre yapılır. MEB tarafından onaylanan ve yayımlanan eğitim programları ile daha önce usu-
lüne göre onaylatılmış eğitim programının, yürürlükte olan eğitim programı ile aynı olması
halinde tekrar onaylatılmasına gerek yoktur.

(4) Özel kanunları veya uluslararası sözleşme veya anlaşmalar ile izin verilen kurum
veya kuruluşlar ve üniversiteler ile düzenlenecek kurslarda; eğitim programının UMS ve/veya
ulusal yeterliliklerine uygun olarak hazırlandığının da bu kurum veya kuruluşlar tarafından
kendi mevzuatları uyarınca yapılacak onayda belirtilmesi gerekir. UMS ve/veya ulusal yeter-
liliklerin yayımlanmadığı mesleklerdeki eğitim programları, bu kurumların kendi ilgili mev-
zuatına göre onaylanır.

(5) Aynı veya yakın meslekte MEB veya üniversite tarafından onaylanmış eğitim prog-
ramı bulunması halinde toplam süresi daha kısa olan eğitim programı uygulanır. Mesleklere
ilişkin karar verme yetki ve sorumluluğu il müdürlüğüne aittir.

(6) Kurs eğitim programları, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşabilir.
Mesleğin özelliğine göre, kurslarda teorik ve uygulamalı bölümler birlikte verilebilir.

(7) İl müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde teorik ve uygulamalı bölümler
farklı eğitim mekânlarında veya farklı illerde yapılabilir. Kursun bir bölümünün farklı ilde ya-
pılması durumunda, denetimler kursun düzenlendiği ildeki il müdürlüğü tarafından yapılır, ra-
porları kursu düzenleyen il müdürlüğüne gönderilir.

(8) Mesleki eğitim kursu düzenlenecek mesleğin uygun olması halinde Genel Müdürlük
tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan
eğitim yöntemleri ile de kurs düzenlenmesi mümkündür.

Eğitim mekânı
MADDE 23- (1) Kurs düzenlenecek eğitim mekânının eğitim verilecek mesleğe göre

gerekli asgari standartlara sahip olup olmadığı il müdürlüğü ve MEB veya il müdürlüğü ve
üniversite tarafından tespit edilir.

(2) Üniversiteler ve özel kanunlar ile uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle yetkilendi-
rilmiş kurumların, eğitim mekânının eğitim verilecek mesleğe göre asgari standartlara uygun
olduğunu kendi mevzuatları uyarınca alınacak belgelerle ispat etmeleri gerekir.

(3) Eğitim mekânının uygunluğuna ilişkin onay belgesinin eğitimin teorik ve/veya uy-
gulamalı bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmış olması gerekir. Eğitimler onaylanmış me-
kânlar dışında gerçekleştirilemez.

(4) Eğitim mekânları, kurs süresince gerek görülmesi halinde, il müdürlüğü tarafından
eğitim verilen mesleğe göre asgari standartları koruyup korumadıkları bakımından incelene-
bilir.

(5) Bir meslek için usulüne göre eğitim mekânı onayı alınmış ise, eğitim mekânının as-
gari standartlarında değişiklik olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar eğitim mekânı onayı
alınmasına gerek yoktur.

Kurs eğiticileri
MADDE 24- (1) Kurslarda görev alabilecek eğiticiler veya öğreticiler aşağıda belirtil-

miştir:
a) MEB’e bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev alan öğretmen, uzman öğ-

retici, usta öğreticiler.
b) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak görev yapan

öğretim elemanları.
c) Usta öğreticilik belgesine sahip olanlar.
ç) MEB ve üniversiteler tarafından eğitici veya öğretici olarak görevlendirilmiş olan-

lar.
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(2) Üniversitelerin yüklenici olduğu kurslarda eğitimler, 2547 sayılı Kanuna tabi olarak
görev yapan öğretim elemanları veya üniversite tarafından görevlendirilen eğiticilerce verilir.

(3) Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda ön lisans ve üzeri eğitime sahip olanlar
ve/veya en az usta öğreticilik belgesine sahip olanlar eğitici veya öğretici olarak görev alabi-
lir.

(4) Eğiticiler veya öğreticiler, ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu mevzuat hü-
kümlerine bağlı kalmak şartıyla, haftada en fazla kırk beş saat eğitim verebilirler.

(5) Mazeretleri il müdürlüğü tarafından uygun görülen sebeplere istinaden eğiticilere,
tabi oldukları mevzuat çerçevesinde, yüklenici tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak bildiri-
lerek izin verilebilir. İzin süresi hiçbir şekilde fiili kurs süresinin onda birini geçemez. Eğitici-
lere izin verilmesi, izin verilen dönemde asgari nitelikleri taşıyan başka bir eğiticiyle eğitime
devam edilmesi veya eğitime ara verilmesi hususu il müdürlüğünün takdirindedir.

(6) Herhangi bir nedenle eğiticinin ayrılması durumunda, aynı gün içinde durum yük-
lenici tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ayrılan eğiticinin yerine en az aynı
özellikleri taşıyan bir eğiticinin en geç üç iş günü içinde görevlendirilmesi ve eğitime başlaması
il müdürlüğünün onayı ile mümkündür. Bu tür sebeplerle eğitim verilmeyen süreler için telafi
eğitimleri düzenlenir.

(7) Yapılan denetimler sonucunda Kurumu aldatmaya yönelik harekette bulunma, sahte
ve yanıltıcı belge düzenleme ve kendi yerine başkasını eğitici olarak görevlendirme gibi bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen eğiticiler yirmi dört ay boyunca bu
Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs ve programlarda görev alamaz ve haklarında il mü-
dürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulur. Hakkında il müdürlüğü tarafından bu şekilde
yaptırım uygulanan kişiler sisteme kaydedilir.

Kurs süresi
MADDE 25- (1) Toplam kurs süresi; kursun düzenleneceği meslek konusunda eğitim

programını onaylayan üniversitenin veya MEB’in belirlediği süre kadardır.
(2) Toplam kurs süresi yüz altmış fiili günü aşamaz.
(3) Kursların, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere

en az otuz en fazla kırk beş saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dâhil olmak üzere milli
ve dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim
gününe dâhil edilemez.

(4) Kursların mesai saatleri içerisinde yapılması esastır. Ancak il müdürlüğü tarafından
uygun görüldüğü takdirde, denetim imkanları da göz önünde bulundurularak il istihdam ve
mesleki eğitim kurulunun onayı alınmak ve üçüncü fıkrada belirtilen sürelere aykırı olmamak
kaydıyla, mesai saatleri ve günleri dışında da kurs düzenlenebilir. Kursların günlük bitiş saati,
il müdürlüğü tarafından yüklenici ile imzalanacak sözleşme veya protokol ile belirlenir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol düzenlenmesi halinde üçüncü fıkrada yer
alan günlük ve haftalık eğitim sürelerine ilişkin düzenlemeler dikkate alınmayabilir.

(6) Günlük azami eğitimde kalabilme süreleri, günlük asgari kurs süresinin altında olan
özel politika gerektiren gruplara yönelik düzenlenen kurslarda, kursiyerlerin alabilecekleri gün-
lük azami eğitim sürelerinin belgelendirilmesi şartıyla bu süreler kadar eğitim verilir.

Kursiyer sayısı
MADDE 26- (1) Özel sektör işyerleri ile düzenlenecek kurslara katılabilecek kursiyer

sayısına esas sigortalı sayısı; hizmet sağlayıcıya ait vergi numarası altında ve kursun düzenle-
neceği ilde yer alan işyerlerine ait kursun başlama tarihinden önceki on iki aylık dönem içeri-
sinde yer almak koşuluyla son üç aya/döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını
gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının doksana bölünmesi suretiyle hesaplanır.
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Bu şekilde hesaplanan sigortalı sayısı beş ile dokuz arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı
on iki kişiden, sigortalı sayısı on ile kırk dokuz arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı yirmi
dört kişiden, sigortalı sayısı elli ve daha fazla olan işyerleri için kursiyer sayısı sigortalı sayı-
sının yüzde ellisinden fazla olamaz. Kursiyer sayısı sektör, meslek veya işyeri bazında Genel
Müdürlük tarafından sınırlandırılabilir.

(2) Kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve donanımı ile kursa konu
mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulur. Bir sınıfın en az on en fazla yirmi beş kursi-
yerden oluşması esastır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenecek kurslarda kursiyer
sayısı il müdürlüğü tarafından belirlenebilir.

(3) Kursiyer sayısının beş kişinin altına düşmesi halinde il müdürlüğü tarafından kurs
iptal edilebilir. Ancak fiili kurs süresinin üçte ikisinin tamamlanması halinde kurs iptal edil-
mez.

(4) Engellilere yönelik düzenlenen kurslarda en az beş kursiyer için de kurs düzenle-
nebilir.

(5) Çalışanlara yönelik düzenlenen kurslarda bir sınıftaki kursiyer sayısı, eğitim mekâ-
nının uygunluğuna göre il müdürlüğü ile yüklenici arasında imzalanacak protokolle belirlenir.

Kursa katılma şartları
MADDE 27- (1) Kursa katılmak için;
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Kuruma kayıtlı

işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından belirlenecek üst yaş sınırını aş-

mamış olmak,
c) Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
ç) Kurum tarafından aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
d) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
e) Emekli olmamak,
f) Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
g) Kurslara katılmama yönünde yasaklılık uygulanmıyor olmak,
şartları aranacak olup Kurum, kursiyer adaylarından durumlarını gösterir belge isteye-

bilir.
(2) Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları

bulunmadığı il müdürlüğü tarafından değerlendirilen yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri
kurslara katılabilirler.

(3) Kursu tamamlayan kursiyerler, kursu tamamlamalarından itibaren dokuz ay geç-
meden yeni bir kurstan yararlanamazlar.

(4) Kursa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde yükleniciye ait vergi numarası al-
tında yer alan işyerlerindeki sigortalılar, bu yüklenici ile düzenlenen kurslara katılamazlar.
Konsorsiyum veya iş ortaklığının yüklenici olduğu kurslarda ise kursa başladığı tarihten önceki
bir yıl içerisinde konsorsiyum veya iş ortaklığını oluşturan yüklenicilere ait vergi numarası al-
tında yer alan işyerlerindeki sigortalılar, bu yükleniciler ile düzenlenen kurslara katılamazlar.

(5) Ceza infaz kurumlarında bulunan ve kursa başladığı tarihten itibaren tahliyesine bir
yıldan az süre kalmış olanlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsa-
mında Kuruma kayıtlı işsiz olmak şartı hariç bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları
taşımak kaydıyla kurslara katılabilirler. Bu kişilerden kurslara katılanların bilgileri il müdürlüğü
tarafından sisteme girilir.

(6) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma
yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar, bu kapsamda
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yer alan mesleklerdeki kurslara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ilgili mev-
zuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla kurs düzenlenebilecektir.

(7) İşsizlik ödeneği almakta olanların; son çalıştığı işin asgari koşullarına, kişisel kariyer
ve statülerine, eğitim, yaş, ikamet ve sağlık koşullarına uygun eğitim olanağı sağlandığı tak-
dirde eğitime katılmaları gerekir. Geçerli bir neden sunmadan eğitim almayı kabul etmeyen
veya katıldığı eğitimi geçerli neden olmaksızın tamamlamayan kişilerin bu tarihten itibaren iş-
sizlik ödeneği kesilir.

(8) İşyerlerinde düzenlenen kurslara; il müdürlüğünün onayı alınmak şartıyla hizmet
alımı ya da iş birliği yapılan işyerinin işçileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni
teknolojilere uyum sağlamak amacıyla katılabilir. Bu kursiyerlere kursiyer zaruri gideri öden-
mez ve kurs bitirme sertifikası verilir.

(9) Kurstan;
a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik, doğum, hastalık, işe giriş ve kursa devamı engelle-

yebilecek ikametgâh değişikliği gibi nedenler ile bu Yönetmelikte belirlenen devamsızlık sü-
resini aşmaları sebebiyle ayrılmak durumunda kalanlar,

b) Durumları kursu takibe elverişli olmadığı için kursla ilişiği yüklenicinin teklifi ve il
müdürlüğünün onayı ile kesilenler,

c) Devam ederken kursun iptal edilmesinden dolayı mezun olamayanlar dışında, il mü-
dürlüğü tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmadan ayrılanlar,

yirmi dört ay boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz.
(10) Kursiyer olarak seçilenler, hak ve yükümlülüklerini içeren kursiyer taahhütname-

sini imzalamadan kursa katılamazlar.
(11) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

ile Genel Müdürlük arasında imzalanan protokole istinaden iş birliği yöntemiyle düzenlenen
kurslarda, kursiyerlerin işsiz olması şartı aranmaz.

Kursiyerlerin seçimi
MADDE 28- (1) Kursiyerlerin seçim aşamasında iş ve meslek danışmanları aracılığı

ile kursiyer adaylarına iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilir.
(2) İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanan Kuruma kayıtlı işsizler arasından

asıl ve asıl kursiyer sayısının en az yüzde yirmi beşi kadar yedek kursiyer, yüklenici ve Kurum
personeli tarafından birlikte belirlenir.

(3) Yüklenici, kursiyer seçmelerinden önce mülakatlar sırasında seçmede esas alacağı
hususları il müdürlüğüne önceden bildirir.

(4) Asıl kursiyerler ile yedek kursiyerlerin isimleri liste halinde il müdürlüğü tarafından
uygun görülen yöntemle kurs başlama tarihinden önce ilan edilir. Geçerli mazereti olmaksızın
kursa başlamayanların ve kursun başlangıcından itibaren geçen onda birlik fiili sürenin içeri-
sinde olmak kaydıyla ayrılanların yerine yedek listeden yeni kursiyer alınır. Asıl kursiyer sa-
yısının belirlenen yedek kursiyerler ile tamamlanamaması durumunda, eksik kontenjan Kuruma
kayıtlı kişiler arasından tamamlanır.

(5) Yüklenicinin mülakata katılacakların tamamını mülakat gününden önce sisteme ka-
yıt etmesi ve kursa seçilmeyenlerin seçilmeme nedenlerini il müdürlüğüne bildirmesi gerekir.

Devam zorunluluğu ve ilişik kesme
MADDE 29- (1) Kurslara devam zorunludur. Kurum tarafından kabul edilebilir maze-

reti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir. Ancak
doktor raporu ile belgelenen en fazla beş günlük sağlık izni dışında bu izin süreleri, hangi se-
beple olursa olsun fiili kurs süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde kursiyerlerin
kursla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.
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(2) Kurslara yedek listeden alınan yeni kursiyerler, doktor raporu ile belgelenen en fazla
beş günlük sağlık izni dışında kalan fiili sürenin onda biri kadar mazeret izni kullanabilir.

(3) Kursun devamı sırasında ilgi ve yeteneklerinin kursu takibe elverişli olmadığı be-
lirlenen kursiyerler ile belirlenmiş disiplin kurallarına uymayan kursiyerlerin yüklenicinin tek-
lifi ve il müdürlüğü onayı ile kursla ilişikleri kesilebilir. Kursiyerlerin ilişik kesme işlemleri
yazılı olarak gerçekleştirilir.

(4) Kursiyerlerin devam durumlarını takip etmek üzere Kurum tarafından hazırlanan
devam çizelgesi kullanılır. Devam çizelgelerinin Kurum tarafından belirlenen şekilde doldu-
rulmasından ve il müdürlüğüne teslim edilmesinden yüklenici sorumludur. Kurstan ayrılanlar,
yüklenici tarafından aynı gün içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ayrıca kursiyerlerin
devam durumlarının, yüklenici tarafından haftalık olarak en geç ilgili haftanın cumartesi günü
saat 23:59’a kadar sisteme girilmesi gerekir. Bu yükümlülüklerin aksatılmasından dolayı ortaya
çıkabilecek zararlardan yüklenici sorumludur. İl müdürlüğü, yüklenicinin bu yükümlülüğünü
yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Giriş yapılmayan günler ile ilgili girişler il müdürlüğü
tarafından tamamlanır. Kurum, kursiyerlerin devam durumlarını takip için bilgi iletişim tek-
nolojilerini de kullanabilir.

Kursların denetimi ve izlenmesi
MADDE 30- (1) Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, kursların denetimi,

Denetim Kurulu ile bu Yönetmelik kapsamında belirlenen kurs sorumlusu tarafından yapılır.
(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler ya da Kurum hizmetleri çerçevesinde ger-

çekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.
(3) Denetim ve ziyaretler sırasında, kursun devam etmesine engel teşkil etmediği ve

çözülebileceği değerlendirilen sorunların tespiti halinde, sorunların niteliği ve kursun süresi
dikkate alınarak on iş gününü aşmamak üzere yazılı olarak verilen süre içinde sorunların gide-
rilmesi istenir.

(4) İl müdürlüğü tarafından belirlenecek kapsamda olması ve usul ve esaslarına söz-
leşmede yer verilmesi şartları ile eğitim süresince sınıflar yüklenici tarafından teknolojik araç-
larla kaydedilir ve kayıtlar, denetim ve teftiş sırasında ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere
beş yıl boyunca yüklenici tarafından muhafaza edilir.

(5) İhtiyaç duyulması halinde kursların izlenmesi ve denetimi için Genel Müdürlük per-
soneli de geçici olarak görevlendirilebilir.

(6) Birinci fıkra kapsamında yapılan denetimin dışında kursun izlenmesi amacıyla il
müdürlüğü her kurs için unvan farkı olmaksızın bir asıl ve bir yedek personeli kurs sorumlusu
olarak görevlendirir. Kurs sorumlusu aşağıdaki sayılan iş ve işlemleri yerine getirmekle so-
rumludur:

a) Kursu, mülakat aşamasından itibaren istihdam aşaması da dâhil olmak üzere her saf-
hasında yönetmek, incelemek, değerlendirmek, gerekli bilgi ve belgeleri almak.

b) Kurs dosyasını, kursla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü ve yazılı müracaat ve şikâyetleri
incelemek.

c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde incelemek.
ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi

durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak; olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgili
makamlara iletmek.

d) Sorumlu olduğu kursu kurs süresince en az bir kez ziyaret etmek.
e) Kurs ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı ara ve nihai ra-

porları hazırlamak ve muhafaza etmek.
f) Kursiyer, yüklenici ve eğiticilerin bu Yönetmelikte, sözleşmede veya protokolde ve

ilgili mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek.
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Sınav ve belgelendirme
MADDE 31- (1) 5544 sayılı Kanun çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen

mesleklerde açılan kurslarda yüklenici, sınav, ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme iş-
lemlerini sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar ile 5580 sayılı Kanun
kapsamında bu alanda eğitim hizmeti veren kurumlar aracılığıyla yaptırır. Yüklenici, mücbir
sebepler hariç kursun sona ermesinden itibaren en geç on iş günü içinde sınavın yapılmasını
ve sınavın yapılmasının ardından en geç beş iş günü içinde sınav sonucunun açıklanmasını te-
min etmek için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda, kursiyerlerin
eğitim sonundaki başarı durumları ayrıca bir komisyon kurulmaksızın kursun son günü yapı-
lacak sınav ile belirlenir. Ancak il müdürlüğünün onayı olması halinde sınav, eğitimin sona er-
mesini takip eden on iş günü içinde yapılır. Sınavın bu şekilde yapılması durumunda, sınav
yeri, tarihi, süresi ve yöntemi sınavdan en az on iş günü önceden duyurulur. Sınavın, merkezi
olarak yapılması halinde il müdürlüğü personelinin katılma şartı aranmaz. Sınav sonuçlarının
beş iş günü içinde açıklanması gerekir. Mazeretsiz olarak sınava katılmayan kursiyerler başa-
rısız sayılır. Sınava katılamayanlardan mazereti il müdürlüğü tarafından kabul edilenler en geç
beş iş günü içinde mazeret sınavına alınır. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar sonucun açıklanma-
sından itibaren üç iş günü içinde sınavı yapan kurum veya kuruluşa yapılır. İtirazlar üç iş günü
içinde sonuçlandırılır. Kursu başarıyla tamamlayanlara ilgili mevzuat kapsamında kurs bitirme
belgesi veya sertifikası verilir.

(3) Özel kanunlar ve uluslararası sözleşme veya anlaşmalarla izin verilen kurum veya
kuruluşlar ve üniversiteler ile düzenlenecek kurslara konu mesleğin, mesleki yeterlilik belgesi
verilebilen mesleklerden olması halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre, aksi halde bu yük-
lenicilerin kendi mevzuatlarına göre sınav ve belgelendirme işlemleri yapılır.

(4) Kurum, düzenlenen kurslarda bu maddede belirtilen sınavlara ilave olarak uluslar-
arası geçerliliği olan sınavları da sözleşme veya protokolde yer alması şartı ile yükleniciden
talep edebilir.

İstihdam yükümlülüğü
MADDE 32- (1) İstihdam yükümlülüğü kapsamındaki kursiyer sayısı, kesinleşen kur-

siyer sayısının, sözleşmede veya protokolde yer alan istihdam yükümlülük oranı ile çarpımı
sonucu belirlenir. Bu çarpım sonucu bulunacak kesirli rakamlar, tama iblağ edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirlenen sayıdaki kursiyerler, yüz yirmi günden az ol-
mamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı kadar süre ile istihdam edilir. İstihdam yüküm-
lülüğü kapsamındaki kursiyerler kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz
gün içinde işe başlatılır. Yüklenicinin, bu otuz günlük süre içinde başvurması ve il müdürlü-
ğünün uygun görmesi halinde; otuz günlük işe başlatma süresi doksan güne kadar uzatılabilir.
Otuz günlük sürenin hesaplanmasına, yüklenicinin il müdürlüğüne yazılı başvuru tarihi ile il
müdürlüğünün başvuru sonucunu yazılı olarak yükleniciye bildirdiği tarih arasında geçen sü-
reler dahil edilmez. İstihdam edilen kişilerin işe giriş bildirgeleri gerekli denetim ve inceleme-
lerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla işe girişi takip eden en geç otuzuncu gün yüklenici
tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak teslim edilir.

(3) İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. İs-
tihdamın değerlendirilmesinde, esas olarak kursiyerin eğitim aldığı mesleğin Türk Meslekler
Sözlüğündeki dörtlü birim grup kodu dikkate alınır. Ancak, il müdürlüğü tarafından uygun gö-
rülmek ve sözleşme veya protokolde belirtilmek şartı ile Türk Meslekler Sözlüğündeki kurs
düzenlenen mesleğin bulunduğu benzer dörtlü birim grubu içerisinde yer alan mesleklerde de
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kursiyerlerin istihdam edilmeleri kabul edilecektir. SGK mevzuatı gereğince meslek kodunda
yapılacak değişiklikler, değişiklik yapılan ay/dönem için geçerli sayılacaktır. Kurs konusu mes-
lek veya kabul edilecek mesleklerde olmak şartı ile kursiyerlerin yüklenici tarafından veya
kendi çabaları ile istihdamları veya kendi işlerini kurmaları yüklenicinin istihdam taahhüdünün
değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. Bu fıkrada belirtilen durumlarda gerçekleşen istih-
damın geçerli bir istihdam olarak kabul edilebilmesi için bu istihdamın yüz yirmi günden az
olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

(4) İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam edilen-
lerin ayrılması durumunda; istihdam yükümlülüğünün, ayrılmayı takip eden otuz gün içinde
mezun kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde diğer kursiyerler arasından, bunun da
yeterli olmaması halinde, yüklenicinin yazılı talebi sonunda il müdürlüğü tarafından en geç üç
iş günü içinde gönderilen liste dikkate alınarak aynı veya yakın mesleklerde eğitim almış kişiler
öncelikli olmak üzere, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt olmuş kişiler
arasından eğitim verilen meslekte veya sözleşmede yer verilen meslekte tamamlanması gerek-
lidir. Otuz günlük sürenin hesaplanmasına, yüklenicinin il müdürlüğünden liste talep tarihi ile
il müdürlüğünün listeyi yazılı olarak yükleniciye teslim ettiği tarih arasında geçen süreler dâhil
edilmez. Buna rağmen istihdam edilecek kişi bulunamaması halinde, Kuruma en geç istihdamın
başlama tarihi itibarıyla kayıt yaptırılmak şartı ile diğer işsizler arasından yüklenici tarafından
tespit edilen kişilerin istihdamı kabul edilebilecektir. Bu kapsamda diğer işsizler arasından is-
tihdam edilecek kişi sayısı, yüklenici ile aynı meslekte daha önce düzenlenen kurslara katılan
kursiyerler hariç olmak üzere kesinleşen kursiyer sayısının yüzde yirmi beşini geçemez.

(5) İstihdam edilmiş olmalarına rağmen istihdam süresi tamamlanmadan ayrılan kişi-
lerin yerine süresi içinde istihdam edilen kişiler, ayrılan kişilerden kalan istihdam süresini ta-
mamlar.

(6) Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda; istihdam yükümlülüğünün yerine ge-
tirilebilmesi için kursiyerlerin yükleniciye ait vergi numarası altında yer alan işyeri veya iş-
yerlerinde istihdam edilmesi gerekir. Diğer yükleniciler ile bunların birlikte kurdukları kon-
sorsiyumlar ve iş ortaklıkları, kursiyerleri kendi bünyelerinde istihdam etmek suretiyle istihdam
yükümlülüğünü yerine getiremez. Özel sektör işyerlerinin kendi aralarında kurdukları konsor-
siyumlarda istihdam yükümlülüğü bu işyerlerinin herhangi birinde yerine getirilebilir. Özel
sektör işyerleri ile diğer hizmet sağlayıcıların birlikte kurdukları konsorsiyumlarda ise istihdam
yükümlülüğü sadece özel sektör işyerinde yerine getirilir.

(7) İstihdam yükümlülüğünün sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren fiili kurs
süresinin en fazla dört katı kadar sürede tamamlanması gerekmektedir. Süresi yüz yirmi günden
az olan kurslar için bu süre dört yüz seksen gün olarak uygulanır. İl müdürlüğü tarafından
uygun görülmesi halinde bu sürelere altmış gün ilave edilebilir. Kurs sonrasında aynı meslekte
işbaşı eğitim programına katılanlar için bu süre ilgili programın bittiği tarihten itibaren başlar.

(8) Yükleniciler, istihdam yükümlülüğünün yerine getirildiğini SGK işe giriş bildirgesi
veya SGK sigortalı hizmet listesi gibi belgeler ile belgelendirmek ve il müdürlüğüne bu mad-
denin ikinci ve yedinci fıkrasında belirtilen süreler içinde vermekle yükümlüdürler. İl müdür-
lüğü, istihdam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi amacıyla
yükleniciden bilgi ve belge isteyebilir ve yerinde denetim veya inceleme yapabilir.

(9) Kursiyerler; ikamet, öğrenim durumu, cinsiyet, yaş gibi niteliklerine uygun olarak
kendilerine teklif edilen en az üç iş teklifinden birini kabul etmekle yükümlüdürler.

(10) İstihdam edildiği tarihten önceki bir yıl içerisinde sigortalı olarak çalıştığı işyerine
ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde işe yerleştirilenler istihdam yükümlülüğü kap-
samında değerlendirilmez.
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(11) Kurs konusu meslek veya kabul edilecek mesleklerde olmak şartı ile kursiyerlerin
yüklenici tarafından veya kendi çabaları ile istihdamları veya kendi işlerini kurmaları yükleni-
cinin istihdam taahhüdünün değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. Bu fıkrada belirtilen du-
rumlarda gerçekleşen istihdamın geçerli bir istihdam olarak kabul edilebilmesi için bu istihda-
mın yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı kadar gerçekleştiril-
mesi gerekmektedir.

Kurs giderleri ve giderlerin ödenmesi
MADDE 33- (1) Kurs giderleri;
a) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen kurslarda hizmet alım bedelinden,
b) Özel sektör işyerleri ile iş birliği yöntemi ile gerçekleştirilen kurslarda eğitici gide-

rinden,
c) Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen ve eğitime katıldıkları fiili gün üzerinden kur-

siyerlere ödenen zaruri giderlerden,
ç) Kursa devam edilen süre içerisinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (e) bendi gereği ödenecek sigorta primlerinden,
oluşur.
(2) Eğitici ücreti ödenmesi gereken durumlarda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 89 uncu ve 176 ncı maddesi esas olmak üzere;
a) Eğiticinin MEB’de görevli olması durumunda 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Milli

Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğret-
menlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

b) Eğiticinin üniversitede görevli olması veya üniversite tarafından eğitici olarak gö-
revlendirilmesi durumunda 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
ve ilgili mevzuat,

c) Eğiticinin bunlar dışındaki kurum ve kuruluşlarda görevli olması veya serbest çalış-
ması durumlarında ise MEB’de görevli öğretmenlere yapılan ödeme ile ilgili mevzuat hüküm-
leri dikkate alınacaktır.

(3) Hizmet alımı kapsamında yükleniciye yapılan ödemelerde, kursa fiili olarak katılan
kursiyer sayısı esas alınır. Kursun uygulandığı takvim ayı içerisinde kursiyerlerce alınan toplam
kurs ders saatinin, kursiyer başı ders saat maliyetinin ve kursiyer sayısının çarpılmasıyla bulu-
nan tutar üzerinden ödeme yapılır. Kursiyerlerin eğitime katılmadıkları günler hesaplamaya
dâhil edilmez.

(4) Hizmet alımı kapsamında yükleniciye yapılacak ödemeler, aylık hak edişler halinde
yapılır. Ödeme gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde
belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir. Son ayın hak ediş ödemesi ise kursiyerlerin bel-
gelerini almalarından sonra yapılır. Aylık hak ediş ödemelerinin yapılabilmesi için yüklenici
tarafından vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A madddesi kapsamında vadesi geçmiş
borcun bulunmadığına ilişkin belge, SGK primi, prime ilişkin borç ile SGK ve Kurum tarafın-
dan kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına veya bunların yapılandırıldığına dair
belge ibraz edilir.

(5) Vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuat gereğince
hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dâhil olmayıp bu vergi tutarı Kurum tarafından yükle-
niciye ödenir.

(6) Hak ediş ödemeleri banka veya PTT hesabı üzerinden yapılır.
(7) Kurslara katılan kursiyerlerin her birine, katıldıkları her tam fiili eğitim günü için,

miktarı Yönetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri gideri ödenir. Yarım gün veya daha az
süre ile kursa katılmış olan kursiyerlere bu günler için ödeme yapılmaz.

8 Nisan 2022 – Sayı : 31803                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



(8) Kursiyerlere yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği
banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir.

(9) 18 yaşından küçük kursiyerler ile zihinsel engellilere yönelik olarak düzenlenen
kurslarda kursiyerlere yapılacak ödemeler, veli veya kayyum veya vasileri aracılığıyla kursi-
yerler adına banka veya PTT üzerinden yapılır.

(10) Cezaevlerinde bulunan hükümlülere yönelik düzenlenen kurslara katılan kursiyer-
lerin her fiili kurs günü için ödemeleri, ilgili mevzuatına ve özel şartlarına göre yapılır.

İdari ve mali yaptırımlar
MADDE 34- (1) Yüklenici tarafından yürütülen kurs kapsamında ilgili kişilerce yapılan

inceleme ve denetimlerde; sözleşme, protokol ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit
edilen, yapılan yazılı uyarıya rağmen giderilemeyen ve sözleşme veya protokol konusu işin
uygulanmasına engel olduğuna il müdürlüğü tarafından karar verilen aşağıdaki durumlarda,
sözleşme veya protokol feshedilir, teminat gelir kaydedilir, sözleşme kapsamında KDV dâhil
yükleniciye yapılan ödemeler, protokol kapsamında ise yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden
itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilir ve söz konusu yüklenici
yirmi dört ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yarar-
landırılmaz:

a) Eğitime katılan kursiyerlerin, yüklenicinin kayıtlı ve/veya kayıt dışı çalışanı oldu-
ğunun tespit edilmesi ve bu kişilerin yapılan yazılı uyarıya rağmen kursla ilişiğinin kesilme-
mesi.

b) Yüklenici tarafından, sözleşme veya protokol konusu eğitim hizmetlerinin il müdür-
lüğünün yazılı onayını almaksızın üçüncü şahıslara yaptırıldığının tespit edilmesi.

c) Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet, ölüm, iflas gibi hallerde sözleş-
meden veya protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespit edilmesi.

ç) Kursun yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin (doğal afet, kanuni grev, genel sal-
gın hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi) meydana geldiği tarihi izleyen
yirmi iş günü içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili
merciler tarafından belgelendirilmesi durumu hariç olmak üzere, yüklenicinin sözleşme veya
protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi ve sözleş-
meye veya protokole aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi.

d) Bu fıkranın (ç) bendinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı il müdürlüğü veya
yüklenici sözleşmeyi veya protokolü tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, yüklenicinin mücbir
sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve bu talep il müdürlüğü tarafından kabul edilmişse,
il müdürlüğünün sözleşmeyi veya protokolü feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin
bu sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.

(2) Sözleşme veya protokol imzalandıktan sonra, mücbir sebepler dışında, yüklenicinin
mali acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle
taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kuruma bildirmesi
halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme veya protokol feshedilir, teminat
gelir kaydedilir, sözleşme kapsamında KDV dâhil yükleniciye yapılan ödemeler, protokol kap-
samında ise yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte
yükleniciden tahsil edilir.

(3) Sözleşme veya protokol süresince yüklenici tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ya-
sak fiil veya davranışlarda bulunma, hileli iflas etme, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağla-
ma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması
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veya sahte belge düzenlenmesi veya bunlara teşebbüs edildiğinin ilgili birimlerce tespit edil-
mesi hallerinde sözleşme veya protokol feshedilir, teminat gelir kaydedilir, sözleşme kapsa-
mında KDV dahil yükleniciye yapılan ödemeler, protokol kapsamında ise yapılan tüm ödemeler
ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilir ve söz ko-
nusu yüklenici bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay
süreyle yararlandırılmaz. Bu durumdaki yükleniciler ile protokol veya sözleşme imzalanmış
olsa dahi henüz fiili olarak başlatılmamış olan kurslara ilişkin protokol ve sözleşmeler de iptal
edilir.

(4) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde
yüklenici ile imzalanan sözleşme veya protokol feshedilir, teminat gelir kaydedilir, sözleşme
kapsamında KDV dahil yükleniciye yapılan ödemeler, protokol kapsamında ise yapılan tüm
ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilir
ve söz konusu yüklenici bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi
dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(5) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelere aykırı davrandığı tespit edilen
yüklenici ile imzalanan sözleşme veya protokol feshedilir, teminat gelir kaydedilir, sözleşme
kapsamında KDV dahil yükleniciye yapılan ödemeler, protokol kapsamında ise yapılan tüm
ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilir
ve söz konusu yüklenici bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi
dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(6) 27 nci maddede sayılan şartları sağlamadığı halde kursa katıldığı tespit edilen kişi-
lere yapılan ve bu kişiler için KDV dâhil yükleniciye yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden
itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte bu kişilerden tahsil edilir ve söz konusu kişiler bu Yö-
netmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandı-
rılmaz.

(7) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında tespit edilen sorun kursun devamını
etkilemeyecek düzeyde ise, il müdürlüğü yükleniciye yapılacak ödemeleri sorun giderilene ka-
dar durdurur. Sorun giderilmez ise sözleşme veya protokol feshedilir ve ödemeler yapılmaz,
teminat gelir kaydedilir, sözleşme kapsamında KDV dahil yükleniciye yapılan ödemeler, pro-
tokol kapsamında ise yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi
ile birlikte yükleniciden tahsil edilir ve söz konusu yüklenici bu Yönetmelik kapsamında dü-
zenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(8) 30 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirme-
diği tespit edilen yüklenici bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan
yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(9) 32 nci maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, il müdürlüğü tarafından kabul edi-
len geçerli bir mazereti olmaksızın kendilerine teklif edilen en az üç işten birini kabul etmeyen
veya istihdam edildiği işten mazeretsiz olarak ayrılan kursiyerler, bu Yönetmelik kapsamında
düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(10) İstihdam yükümlülüğünün;
a) Süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde; sözleşme veya protokol feshedilir,

teminat gelir kaydedilir, sözleşme kapsamında KDV dâhil yükleniciye yapılan ödemeler, pro-
tokol kapsamında ise yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi
ile birlikte geri alınır ve söz konusu yüklenici yirmi dört ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında
düzenlenen kurs veya programlardan yararlandırılmaz.

b) Süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde; sözleşme kapsamında KDV dâhil yük-
leniciye yapılan ödemenin, protokol kapsamında ise yapılan tüm ödemelerin, istihdam edilmesi
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gereken kursiyer sayısına bölünmesi ile bulunan kişi başı ortalama maliyetin istihdam edilme-
yen kursiyer sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal
faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilir veya varsa yüklenicinin alacaklarından mahsup edilir.
Yasal faiz hariç geri alınacak ve/veya mahsup edilecek tutar, toplam kurs giderinden fazla ola-
maz. Ayrıca istihdam edilmeyen kursiyer sayısının, istihdam edilmesi gereken toplam kursiyer
sayısına oranı kadar teminat miktarı gelir kaydedilir ve söz konusu yüklenici yirmi dört ay sü-
reyle bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yararlandırılmaz.

c) Süresi geçtikten sonra gerçekleştirilmesi halinde; yükümlülüğünü yerine getiren yük-
lenicinin durumunu belgelemesi ve konunun il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek uygun
bulunması halinde yükleniciye uygulanan sözleşme veya protokol yapılmamasına ilişkin yap-
tırım il müdürlüğü tarafından sistem üzerinden kaldırılır. Bu hususa ilişkin durum tutanak ve
eki belgelerle dosyada muhafaza edilir. Gelir kaydedilen teminat iade edilmez. Bu fıkranın (a)
ve (b) bentlerindeki uygulanan mali yaptırımlar ise saklıdır.

(11) Teklif veremeyecek durumda iken teklif veren, teklif sırasında yanıltıcı bilgi ve
belgeler vermek suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilen, ke-
sin teminat vermeyen, il müdürlüğü tarafından kabul edilen mücbir sebepler hariç sözleşme
imzalamaya davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geçici temi-
natları Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki istekli yirmi dört ay süreyle bu Yönetmelik
kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yararlandırılmaz.

(12) Hizmet alımı yöntemi ile düzenlenen kurslarda yüklenici hakkında uygulanacak
yaptırımlar ülke genelinde, iş birliği yöntemi ile düzenlenen kurslarda ise yaptırıma neden olan
kursun düzenlendiği ilde uygulanacaktır.

(13) Hakkında yasaklılık uygulanan kursiyerler ise ülke genelinde bu Yönetmelik kap-
samında düzenlenen kurs ve programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(14) Sözleşme, protokol veya mevzuat hükümlerine aykırılığın genel zamanaşımı süresi
içinde teftiş veya inceleme yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde de ilgili yaptırımlar
uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbaşı Eğitim Programı

Programın amacı
MADDE 35- (1) İşbaşı eğitim programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin önceden edindikleri

teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağ-
lamak amacıyla düzenlenir.

Program düzenlenebilecek meslekler ve uygulanacak işyerleri
MADDE 36- (1) İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını

sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Program düzenlenecek meslekleri belirlemeye Genel Mü-
dürlük yetkilidir.

(2) Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mes-
leklerde program düzenlenemez.

(3) İşbaşı eğitim programı, programın başladığı ayda ve program süresince sigortalı sa-
yısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının otuza bölünmesi suretiyle belirlen-
mek üzere en az beş sigortalıya sahip olan ve katılımcıların en az yüzde yetmişini, altmış gün-
den az olmamak üzere fiili program gününün en az üç katı kadar süreyle istihdam edeceğini
taahhüt eden işverenlerle düzenlenebilir.

(4) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler ve il özel
idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım
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alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri ve serma-
yesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işverenler ile Kurum tarafın-
dan bu Yönetmelik kapsamında yasaklılık uygulanan işverenler yaptırım süresince programdan
yararlanamazlar.

(5) İşveren, işyerini diğer işverenlere devrettiğinde, devam etmekte olan işbaşı eğitim
programı ve istihdam yükümlülüğü de devir kapsamında ise devralan işverene aktarılır.

(6) Kısa çalışma ve ücret garanti fonu uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygu-
lamalardan yararlandıkları dönemde hiçbir şekilde işbaşı eğitim programından yararlanamaz-
lar.

(7) İşbaşı eğitim programının düzenleneceği ilde aynı veya yakın meslekte sigortalısı
olmayan işyerlerinde program düzenlenemez.

Kontenjana esas sigortalı sayısının ve kontenjanın belirlenmesi
MADDE 37- (1) İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı

sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri
için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla
son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir bel-
gede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(2) İşveren tarafından, birinci fıkra kapsamında hesaplanan sigortalı sayısının en fazla
yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir. Söz konusu talebe ve kontenjan kullanımına iliş-
kin uygulama usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Belirlenen kontenjanın bir kısmının kullanılarak tekrar başvuru yapılması halinde,
programa katılabilecek kişi sayısına ilişkin kontenjan hesaplama, yeni programın başlama ayına
göre bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında tekrar yapılır ve kalan kontenjan kadar
katılımcı ile program düzenlenebilir.

Sigortalı sayısının takibi ve fazla kontenjan kontrolü
MADDE 38- (1) İşbaşı eğitim programı düzenlenen işverenin aylık sigortalı sayısı ta-

kibi, program düzenlenen aya/döneme ilişkin olarak programın düzenlendiği ilde yer alan iş-
yerlerindeki sigortalı sayısını gösterir belgedeki toplam prim gün sayısının otuza bölünmesiyle
yapılacaktır.

(2) 37 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında hesaplanan sigortalı sayısı ile bu mad-
denin birinci fıkrası kapsamında hesaplanan aylık sigortalı sayısı arasındaki fark, 37 nci mad-
denin birinci fıkrası kapsamında hesaplanan sigortalı sayısının yüzde onundan fazla olamaz.
Aradaki farkın bu orandan fazla olması durumunda birinci fıkra kapsamında hesaplanacak
aylık sigortalı sayısına göre kontenjan hesaplanarak işveren tarafından fazla kontenjan kulla-
nılıp kullanılmadığı tespit edilecektir.

Programa katılma şartları
MADDE 39- (1) İşbaşı eğitim programına katılabilmek için;
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Kuruma kayıtlı

işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından belirlenecek üst yaş sınırını aş-

mamış olmak,
c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
ç) Emekli olmamak,
d) Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene

ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
şartları aranır.
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(2) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği
aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinin bağlı olduğu vergi
numarası altında yer alan işyerlerinde düzenlenen programda katılımcı olamazlar.

(3) 4857 sayılı Kanun kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel dü-
zenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar programlara katılamazlar. Tehlikeli ve
çok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla prog-
ram düzenlenebilecektir.

Programların süresi
MADDE 40- (1) Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haf-

talık kırk beş saatten ve altı günden, toplamda ise iki yüz kırk fiili günden fazla olamaz. Prog-
rama katılım saatleri; denetim imkânları dikkate alınmak, sözleşmede belirtilmek ve il istihdam
ve mesleki eğitim kurulunun onayı alınmak şartlarıyla il müdürlüğü tarafından belirlenebilir.

(2) Programların süresi, birinci fıkrada belirlenen süreler aşılmamak koşuluyla sektör,
meslek veya işyeri bazında Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak sınırlandırı-
labilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 41- (1) Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir

mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından mazeret izni verilebilir. Bu
izinler, katılımcıların devam çizelgelerine yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor
raporu ile belgelenebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun
toplam fiili program süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların
programla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

Program giderleri ve giderlerin ödenmesi
MADDE 42- (1) Programa devam ettiği günler için Yönetim Kurulu tarafından belir-

lenen tutarda zaruri gider katılımcıya ödenir. Genel Müdürlükçe belirlenecek mücbir sebep
hallerinde programa devam edilmeyen günler için de Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak
katılımcıya ödeme yapılabilir.

(2) Programlara devam edilen süre içerisinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primleri
Kurum tarafından ödenir.

(3) Katılımcılara yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği
banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir.

Sözleşme imzalanması
MADDE 43- (1) İşbaşı eğitim programlarından yararlanacak olan işyeri ile katılımcı

arasında işbaşı eğitim programı sözleşmesi imzalanır. Ancak işbaşı eğitim programı sözleşme-
sinin Kurum yönünden hüküm ifade etmesi il müdürlüğünün onayına bağlıdır. Sözleşmenin
içeriği, şartları ve şekli Kurum tarafından belirlenir. Taraflar sözleşmede yer alan yükümlülük-
lerini süresi içinde yerine getirmek zorundadırlar.

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi
MADDE 44- (1) Sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin bitimi veya sözleşmenin feshi

ile sona erer.
(2) Taraflar, 4857 sayılı Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddelerinin birinci fıkralarının

(II) numaralı bentlerinde yer alan hükümleri (25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı
bendinin (g) alt bendi hariç olmak üzere) kıyasen uygulamak suretiyle sözleşmeyi fesih yetki-
sine sahiptir. Sözleşmenin feshedilebilmesi için; durumun fesih kararı alan tarafça aynı gün
içinde yazılı olarak ve gerekçeleriyle birlikte sözleşmenin diğer tarafına ve en geç üç iş günü
içinde il müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Fesih kararı, il müdürlüğü tarafından uygun
görülmesi halinde, fesih kararının alındığı tarih itibarıyla geçerlilik kazanır.
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(3) İl müdürlüğü, sözleşmede belirtilen hususlara uyulmaması, gerçeğe aykırı beyanda
bulunulmasının tespiti nedenleriyle sözleşmeyi feshedebilir ve bu durumda fesih kararını aynı
gün içinde yazılı olarak taraflara bildirir.

(4) İl müdürlüğünün de uygun görmesi şartıyla, programın dörtte birlik süresi içerisinde
taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.

Denetimler ve ziyaretler
MADDE 45- (1) Programlara ilişkin denetimler, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak

şartı ile Denetim Kurulu tarafından yapılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan denetimin dışında programın izlenmesi amacıyla

il müdürlüğü her program için unvan farkı olmaksızın bir asıl ve bir yedek personeli program
sorumlusu olarak görevlendirir. Program sorumlusu;

a) Programı her safhasında incelemek, değerlendirmek, yönetmek, gerekli bilgi ve bel-
geleri almak,

b) Program dosyasını, programla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü/yazılı müracaat ve şi-
kâyetleri incelemek,

c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde incelemek,
ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi

durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak, olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgili-
lere iletmek,

d) Sorumlu olduğu programı, program süresince en az bir kez ziyaret etmek,
e) Program ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı raporları ha-

zırlamak ve muhafaza etmek,
f) Katılımcı ve işverenlerin bu Yönetmelik, sözleşme ve ilgili mevzuatta belirlenmiş

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek,
zorundadır.
İşverenin yükümlülükleri
MADDE 46- (1) Program düzenleyen işveren aşağıda belirtilen hususlara uymakla yü-

kümlüdür:
a) Katılımcının programa katıldığı mesleğe yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlamak.
b) Kurum ile imzalanan işbaşı eğitim sözleşmesinde belirtilen görev, sorumluluk ve

yükümlülüklere uymak.
c) Katılımcının programdan usulüne uygun şekilde yararlanmasını ve deneyim sahibi

olmasını sağlamak üzere gerekli mesleki bilgiye ve deneyime sahip en az bir sigortalısını prog-
ram sorumlusu olarak belirlemek.

ç) Programın başlatılması ve devamı sırasında, programın ilgili mevzuata ve sözleşme
hükümlerine uygunluğuna yönelik olarak il müdürlüğü tarafından alınan tedbirleri uygulamak
ve gereğini yapmak.

(2) Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında programın başlangıcından
bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumlarını haftalık olarak en geç cu-
martesi saat 23:59’a kadar sisteme girilmesini sağlamak ve devam durumlarının sisteme giril-
memesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararları karşılamak.

(3) Programın başlatılması ve devamı sırasında, programın ilgili mevzuata ve sözleşme
hükümlerine uygunluğunun sağlanması amacıyla il müdürlüğü tarafından istenen belgeleri sü-
resi içerisinde ibraz etmek.

İdari ve mali yaptırımlar
MADDE 47- (1) İşverenin, 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhüdünü

yerine getirmediğinin tespiti halinde; sözleşme kapsamında yapılan tüm ödemelerin istihdam
edilmesi gereken katılımcı sayısına bölünmesi ile bulunacak tutarın, yükümlülük kapsamında
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olmasına rağmen istihdam edilmeyen katılımcı sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutar,
program kapsamındaki ilk ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte işveren-
den tahsil edilir ve söz konusu işveren bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya prog-
ramlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(2) 38 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında işverenin hak ettiği kontenjandan fazla
sayıda katılımcı ile programdan yararlandığının tespiti halinde; kontenjan fazlası katılımcı sa-
yısı kadar katılımcıya ve katılımcı adına kontenjan fazlası oluşan ayın başından itibaren yapılan
tüm ödemeler, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile işverenden tahsil edilir. Tahsil
edilecek tutar ay içinde en fazla ödeme yapılan gün sayısı esas alınarak belirlenir.

(3) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelere aykırı davrandığı veya 46 ncı
maddede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işveren ile imzalanan
sözleşme feshedilir, sözleşme kapsamında yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren iş-
letilecek yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir ve söz konusu işveren bu Yönetmelik
kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(4) 44 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre sözleşmenin feshedildiği du-
rumlarda, katılımcıya ve katılımcı adına Kurum tarafından yapılan tüm ödemeler, ödeme tari-
hinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte feshe neden olan taraftan tahsil edilir ve feshe
neden olan taraf bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört
ay süreyle yararlandırılmaz.

(5) Birden fazla katılımcının bulunduğu programda sadece feshe neden olan katılımcı-
nın sözleşmesi feshedilir.

(6) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olan kişilerin veya işverenin
sigortalılarının katılımcı olduklarının tespiti halinde, bu durumdaki katılımcılara ve katılımcılar
adına yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte işve-
renden tahsil edilir ve söz konusu işveren bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya
programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(7) İşverenin programdan yararlanma şartlarını taşımadığının tespiti halinde program
sonlandırılır, sözleşme kapsamında yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletilecek
yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir ve söz konusu işveren bu Yönetmelik kapsamında
düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz. Katılımcının prog-
ramdan yararlanma şartlarını taşımadığının tespiti halinde ise katılımcının program ile ilişiği
kesilir, katılımcıya ve katılımcı adına yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletile-
cek yasal faizi ile birlikte katılımcıdan tahsil edilir ve söz konusu katılımcı bu Yönetmelik kap-
samında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(8) İşverenin programdan yararlanma şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde program
sonlandırılır ve sözleşme kapsamında şartın kaybedildiği tarihten sonra yapılan tüm ödemeler,
ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte yasaklılık uygulanmaksızın işve-
renden tahsil edilir. Katılımcının programdan yararlanma şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde
ise katılımcının program ile ilişiği kesilir ve şartın kaybedildiği tarihten sonra katılımcıya ve
katılımcı adına yapılan tüm ödemeler, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile bir-
likte yasaklılık uygulanmaksızın katılımcıdan tahsil edilir.

(9) İşveren tarafından programa ilişkin sahte belge düzenlenmesi veya bunlara teşebbüs
edildiğinin ilgili birimlerce tespit edilmesi hallerinde sözleşme feshedilir, sözleşme kapsamında
yapılan tüm ödemeler, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte işverenden
tahsil edilir ve söz konusu işveren bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya program-
lardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(10) Katılımcı tarafından programa ilişkin sahte belge düzenlenmesi veya bunlara te-
şebbüs edildiğinin ilgili birimlerce tespit edilmesi hallerinde katılımcının program ile ilişiği
kesilir, katılımcıya ve katılımcı adına yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren işletile-
cek yasal faizi ile birlikte katılımcıdan tahsil edilir ve söz konusu katılımcı bu Yönetmelik kap-
samında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.
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(11) Sözleşme veya mevzuat hükümlerine aykırılığın genel zamanaşımı süresi içinde
teftiş veya inceleme yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde ilgili yaptırımlar tespit tari-
hinden itibaren uygulanır.

(12) İşbaşı eğitim programında işverene uygulanacak yasaklılık, yaptırıma neden olan
programın düzenlendiği ilde yer alan işyerleri için uygulanır.

(13) Hakkında yasaklılık uygulanan katılımcılar ise ülke genelinde bu Yönetmelik kap-
samında düzenlenen kurs ve programlardan yirmi dört ay süreyle yararlandırılmaz.

(14) 47 nci madde hükümleri hariç bu Yönetmelik kapsamında programdan on iki veya
yirmi dört ay süreyle yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan işverenin; son bir yılda yap-
tırım uygulanmasına neden olan programlara başlayan toplam katılımcı sayısının en az yüzde
ellisini altmış günden az olmamak üzere, düzenlenen fiili program süresinin en az üç katı kadar
süreyle aynı veya yakın meslekte istihdam ettiğini belgelemesi halinde, mali yaptırımlar saklı
kalmak koşuluyla uygulanan yaptırım ve yasaklılık kaldırılır ve söz konusu işveren yeni prog-
ram başvurusu yapabilir.

Katılım belgesi
MADDE 48- (1) İşbaşı eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları programa ilişkin

bilgileri gösterir işbaşı eğitim programı belgesi veya sertifikası il müdürlüğü tarafından düzen-
lenerek verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler, Özel Düzenleme, Politika ve Uygulamalar

Kurs ve programlar
MADDE 49- (1) Kursiyerler ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar (çalışanların

mesleki eğitimi hariç) arasında dokuz ay bekleme süresi bulunur.
(2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı

alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar, işsiz olmak
şartı dışında belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla kurslara ve programlara katılabilirler. Dul
ve yetim aylığı alanlar kurslardan ve programlardan yararlanabilir. Engelli olmaları nedeniyle
aylık bağlananlar kurslardan ve programlardan yararlanabilir.

(3) Kurum tarafından herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım
uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ya da
programdan yararlanamaz.

(4) Kurs veya programlara katılan kursiyer veya katılımcılar ile görevli eğitici veya öğ-
reticiler Kurum tarafından hazırlanan kimlik kartlarını eğitim süresince kullanmak ve kurs veya
program sonunda yükleniciye teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca kursiyer veya katılımcılar,
kendilerine değerlendirme anketi verilmesi durumunda bu anketi doldurmakla yükümlüdür.

(5) Teminatların iadesinde ve sözleşmelerin değerlendirilmesinde her kurs ve program
birbirlerinden bağımsız değerlendirilerek işlem yapılır.

(6) Özel sektör işyerleri ile bu Yönetmelik kapsamında aynı ayda/dönemde düzenlenen
kurs veya programa katılacak toplam kişi sayısı, 26 ncı maddenin birinci fıkrası ve 37 nci mad-
denin birinci fıkrası kapsamında hesaplanacak sigortalı sayısının aritmetik ortalamasının yüzde
ellisinden fazla olamaz.

(7) Özel sektör işyerleri ile bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programa
katılacak kişilerden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almamış olanlara işveren tarafından mesleğin
özelliği dikkate alınarak en az temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi zorun-
ludur.

(8) Özel sektör işyerlerinin bu Yönetmelik kapsamında iş birliği yöntemi ile düzenlenen
mesleki eğitim kurslarından yeniden yararlanabilmeleri için en son tamamlanan kursa ilişkin
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olarak 26 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında hesaplanan sigortalı sayısının, kursun baş-
layacağı aydan önceki son bir yıl içerisinde düzenlenen kurslara ilişkin istihdam yükümlülüğü
kapsamında yer alan kişi sayısı kadar artmış olması gerekmektedir. Sigortalı sayısının artıp
artmadığı kursun başlama tarihinden önceki son aya/döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen si-
gortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının otuza bölünmesiyle hesap-
lanır. Bitiş tarihi aynı olan birden fazla kurs bulunması durumunda bu kurslara ilişkin hesap-
lanan sigortalı sayısının aritmetik ortalaması bulunarak işlem yapılır.

(9) İşverenlerin bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen işbaşı eğitim programlarından
yeniden yararlanabilmeleri için en son tamamlanan programa ilişkin olarak 37 nci maddenin
birinci fıkrası kapsamında hesaplanan sigortalı sayısının, programın başlayacağı aydan önceki
son bir yıl içerisinde düzenlenen programlara ilişkin istihdam yükümlülüğü kapsamında yer
alan kişi sayısı kadar artmış olması gerekmektedir. Sigortalı sayısının artıp artmadığı programın
başlama tarihinden önceki son aya/döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gös-
terir belgede yer alan toplam prim gün sayısının otuza bölünmesiyle hesaplanır. Bitiş tarihi
aynı olan birden fazla program bulunması durumunda bu programlara ilişkin hesaplanan si-
gortalı sayısının aritmetik ortalaması alınarak işlem yapılır.

(10) İşverenlerin bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından
ve işbaşı eğitim programlarından yeniden yararlanabilmeleri için son bir yıl içerisinde tamam-
lanan kurs veya programa ilişkin 26 ncı maddenin birinci fıkrası ve 37 nci maddenin birinci
fıkrası kapsamında hesaplanan çalışan sayısının aritmetik ortalamasında bu maddenin sekizinci
ve dokuzuncu fıkraları kapsamında belirlenen sayıda artış olması gerekmektedir.

(11) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre bu Yönetmelik kap-
samında düzenlenen mesleki eğitim kursunu tamamlayıp kursun tamamlanma tarihinden son-
raki bir ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılacak kişiler hariç,
bir meslekte kurs veya programı tamamlayan kişiler aynı meslekte düzenlenen bir başka kurs
veya programdan yeniden yararlanamaz. Bununla birlikte çalışanlara yönelik olarak düzenlenen
kurslar ile girişimcilik eğitim programı hariç, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen mesleki
eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilir.
Kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemez.

(12) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak yaptırımlarda sürenin başlangıcı, il mü-
dürlüğü tarafından fiili olarak kararın alındığı tarihtir. Ancak tedbir veya yaptırım kararı teftiş
raporu gereğince uygulanacaksa sürenin başlangıcı hazırlanan inceleme raporunun Bakanlık
Makamı tarafından onaylandığı veya tedbir kararına ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının
yazısının yazıldığı tarih olacak şekilde işlem yapılacaktır.

Mali kaynaklar
MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek kurs, program veya proje-

lerin mali kaynakları;
a) Kurum bütçesinden,
b) İşsizlik Sigortası Fonundan,
c) Özelleştirme sonucu işsiz kalanların mesleki eğitimi için 4046 sayılı Kanun gereğince

Kuruma aktarılan bütçeden,
ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar sonucu Kuruma tahsis edilen

ikraz ve/veya hibelerden,
oluşur.
Sözleşmelerin uygulanmasında sınır değerler
MADDE 51- (1) Hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilecek her bir kurs ya da prog-

ram; toplam bütçenin 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 620 nci maddesinin dördüncü
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fıkrasının (f) bendi hükmü uyarınca Yönetim Kurulunun yetkisine giren eşik değeri ya da Genel
Müdürlük tarafından belirlenecek birim maliyeti aşması halinde Yönetim Kurulunun; eşik de-
ğerin altında ya da birim maliyetin altında kalması halinde ise il müdürünün onayı ile başlatı-
lır.

(2) Kursiyer ya da katılımcı için ödenmesi zorunlu giderler sözleşme bütçelerine dâhil
edilmez.

İş sağlığı ve güvenliği
MADDE 52- (1) Kurs ve programların uygulanması sırasında iş sağlığı ve güvenliği

açısından gerekli önlemleri almak, buna ilişkin tüm araç ve gereçleri bulundurmak ve iş kazası
ve meslek hastalıklarında resmi kurumlara yapılması gerekli bildirimleri süresi içinde yapmak
yüklenicilerin sorumluluğundadır. Yükleniciler iş kazası meydana gelmesi halinde resmî ku-
rumlara yapılması gereken bildirimleri süresi içinde yapmakla ve durumu il müdürlüğüne bil-
dirmekle yükümlüdür.

Engellilerin erişebilirliği
MADDE 53- (1) Engellilerin, kurs ve programlara katılımını sağlamak üzere eğitim

mekânı ve bu mekâna ulaşımında kullanılan diğer kısımlarda gerekli önlemleri almak yükle-
nicinin sorumluluğundadır.

Devam durumlarının sisteme girilmesi
MADDE 54- (1) Katılımcı ve kursiyerlerin devam durumlarının yükleniciler tarafından

bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde sisteme girilmemesi durumunda kursiyer veya katılımcılar
için Kurum tarafından ödenen zaruri gider ve sigorta prim giderleri ile bu giderlere ilişkin
olarak ödenen tüm ceza ve mali yükümlülükler yükleniciden tahsil edilir.

Sigorta prim giderlerinin ödenmesi
MADDE 55- (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen kurs ve programlara ilişkin olarak 5510

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kursiyer veya katı-
lımcı için ödenmesi gereken primlere ilişkin iş ve işlemler il müdürlüğü tarafından yapılabilir.

Tanınırlık
MADDE 56- (1) Kurs ve programların uygulanması sırasında Kurumun tanınırlığına

ilişkin iş ve işlemleri yürütmekten yükleniciler sorumludur.
(2) Tanınırlıkla ilgili materyaller ve uyulması gereken esaslar, hangi faaliyetlerde tanı-

nırlık kurallarına uyulması gerektiği ve kurs ve programlar dışında tanınırlıkla ilgili olarak yü-
rütülecek diğer faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin giderlerin ödenip ödenmemesi hususu Genel
Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Aktif işgücü hizmetleri için Kurum tarafından yapılacak olan tanıtım giderleri, 4447
sayılı Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda, İşsizlik Sigortası Fonundan
aktif işgücü hizmetleri için ayrılan paydan karşılanabilir.

Özel eğitim modülleri
MADDE 57- (1) Kurs ve programlara ilişkin modüllere eğitim süresinin yüzde yirmi

beşini geçmemek üzere özel modüller eklenebilir. Bu modüllere ilişkin eğitim süresi, kurs sü-
resine ilave edilir. Bu süre için kursiyer veya katılımcıya kursiyer zaruri gideri ve sigorta primi
ödemesi yapılmaya devam edilir, ancak yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen ilave modüllere ilişkin eğitimler, bu alanlarda
belge sahibi eğitici veya öğreticiler aracılığı ile yüklenici tarafından verilir. Ancak ihtiyaç du-
yulması halinde, bu eğitimler Kurum personeli aracılığıyla da verilebilir. Bu modüllere ilişkin
eğitimlerin Kurum personeli tarafından verilmesi durumunda, yükleniciler bu modüllerin kendi
eğitim mekanlarında verilmesinden dolayı ilave ödeme talebinde bulunamaz.
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Özel politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi
MADDE 58- (1) Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak

kurs veya programa ilişkin Yönetmelik ile öngörülen istihdam yükümlülükleri azaltılmaksızın
özel politika ve uygulamalar geliştirilerek kurs, program, uygulama, proje ve protokol tasarla-
nabilir ve uygulanabilir.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Kuruma kayıtlı
kişilerin iş kurmalarını veya mevcut işlerini geliştirmelerini sağlamak üzere girişimcilik eğitim
programları düzenlenebilir.

Elektronik ortamda bildirim
MADDE 59- (1) Genel Müdürlük, kurs ve programlara ilişkin olarak bu Yönetmelikte

belirtilen iş ve işlemlerin bir bölümünü ya da tamamını elektronik ortamda gerçekleştirebilir.
İş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi durumunda kurum veya kuruluşlar ve
hizmetlerden yararlanacak kişiler istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda vermekle yü-
kümlüdür.

Türk soylu yabancılar
MADDE 60- (1) Türkiye’de ikamet etmeyen Türk soylu yabancı uyruklulara yönelik

düzenlenecek aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz. Bunlara yönelik olarak düzenlenen aktif işgücü hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar
ilgili kurum ve kuruluşlarla Kurum tarafından ortaklaşa hazırlanacak protokolle belirlenir.

Yabancılar
MADDE 61- (1) Türkiye işgücü piyasasına uyumlarını sağlamak amacıyla 4/4/2013

tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 25/4/2006 tarihli ve 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında belirlenen şartları sağlayan ve il müdürlüğü tara-
fından uygun bulunan Kuruma kayıtlı kişiler, bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve program-
lardan yararlanabilirler.

İdari yaptırımlar
MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik ve sözleşme veya protokol kapsamında yer alan yü-

kümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kursiyer veya katılımcılar ile istekli veya yükleni-
ciler için ilgili il müdürlüğü tarafından bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatında belirtilen yaptı-
rımlar uygulanır, yaptırımlar sisteme kaydedilir ve bu işlem kişi veya kuruma yazılı olarak da
bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63- (1) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif

İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve aynı Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat
kapsamında imzalanan sözleşme, protokol, program ve projeler ile başlatılan iş ve işlemler so-
nuçlanana kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve buna dayanılarak hazırlanan mevzuat
uygulanmaya devam olunur.

(2) Bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliği ve aynı Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat kapsamında haklarında
yasaklılık işlemi uygulananlar, yasaklılıkları tamamlanıncaya kadar bu Yönetmelik kapsamın-
daki kurs veya programlardan yararlanamazlar.

Yürürlük
MADDE 64- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi 42 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

kapsamındaki tüm tespitler için, (a) ve (ç) bentleri kapsamında ise tüketimin doğru tespit edil-

mesinin engellendiğinin tespiti halinde kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek

veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/16)

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sa-

yı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise

31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD

doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu

hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına

çevrilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3989 
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İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3968 

—— • —— 
Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3891 
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Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3923 
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Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3924 
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Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 4038 

—— • —— 
Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 adet tarayıcı 

Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 18.04.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 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, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

        4046/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Sosyal 

Hizmetler Müdürlüğü ihtiyacı 27 kalem mutfak malzemesinin ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde 

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

Bu nedenle, iş bu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan 

paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması 

zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 18/04/2022 Pazartesi Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme 

Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

5- 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. 

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesini (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No: 2022/342090 

    4049/1-1 
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MUHTELİF MEFRUŞAT SATIN ALINACAKTIR 
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden: 
27 KALEM MEFRUŞAT SARF MALZEMELERİ alımı 6282 sayılı Yönetmeliğin 17 nci 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/204120  
1- İdarenin 
a) Adresi : Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı Üzeri Yüreğir/ 

ADANA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 455 9000 - 0322 355 0029 
c) Elektronik Posta Adresi : ozlem.yenel@saglik.gov.tr 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
    İnternet Adresi (Varsa) : https://adanasehir.saglik.gov.tr  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 27 KALEM MEFRUŞAT SARF MALZEMELERİ 
     İdaremiz Satınalma Biriminden ihale dokümanını temin 

edebilirsiniz. 
b) Teslim Yeri : Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu 
c) Teslim Tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; 

malzemeler peyderpey ve hastanemizin siparişine 
istinaden 10 gün içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Kışla Mah. Mithat Özhan Blv. 45221 Yüreğir/ADANA 
b) Tarihi ve Saati : 09.05.2022 - 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu 

belirlemek amacı ile teklif verdikleri her kalem numuneyi ve ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı 
katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini teslim edeceklerdir. (numunesiz teklif değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.) 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale dokümanının görülmesi: 
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6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden kısmı 

olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile 

bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

    4009/1-1 

—— • —— 
2022 YILI 1. DÖNEM 18.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Müdürlüğümüzce 2022 yılı için ihtiyaç duyulan toplam 18.000 ton su buharı %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

Açık İhale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler 250,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08400 Borçka-Artvin adresinden temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2022 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Muratlı 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5- İhaleye alternatif tekliflere kapalıdır. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin Teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8- İhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08400 Borçka-

ARTVİN adresinde yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

    3936/1-1 
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395x349x211,5 mm WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA KUTU  
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 500.000 Adet 395x349x211,5 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.04.2022 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    3887/1-1 
—— • —— 

487x294x264,5 mm WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA KUTU  
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 900.000 Adet 487x294x264,5 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.04.2022 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    3888/1-1 
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DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ İLE BUNLARA AİT 

DÜKKÂNLAR VE EKLERİNİN KULLANIM SÜRESİ İÇİNDE TEMİZLİK, 

GÜVENLİK, PEYZAJ, ISINMA-SOĞUTMA İLE HER TÜR İDARİ TEKNİK  

İŞİNİN DE YAPILMASI ŞARTI İLE ON (10) YIL SÜRE İLE  

İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Düzce Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Düzce İli, Merkez İlçesi, Darıcı Mahallesi, 1416 Ada, 1 Parsel 

numarasına kayıtlı bulunan Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ile bunlara ait 

dükkânlar ve eklerinin kullanım süresi içinde temizlik, güvenlik, peyzaj, ısınma-soğutma ile her 

tür idari teknik işinin de yapılması şartı ile On (10) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir. İhale 

19.04.2022 Salı günü, saat 16:30’ da Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen 

huzurunda yapılacaktır. 

İhale edilecek Şehirlerarası Otobüs Terminaline ait tahmini bedeli 14,520,000.00 TL’ 

(KDV hariç) dir. Geçici teminat tutarı ihale bedelinin %3 oranından 435,600.00 TL’dir. Kesin 

teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan bedel 

üzerinden %6 oranında hesaplanacaktır. 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler: 

• Gerçek Kişiler İçin; 

a) Kanuni ikametgâh belgesi (e-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden) 

b) Nüfus kayıt örneği (e-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden) 

c) 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin 

yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı) 

d) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin Düzce Belediye Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne alınan makbuz ve Bankaya yatırılmış ise banka dekontunun aslı, 

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları. 

f) İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi 

borcu olmadığına dair Vergi Dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı, 

g) İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin 

edilecek belgenin aslı, 

h) Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı, (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.) 

i) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair 

noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi aslı, (İhalenin yapıldığı yılda noter 

tasdikli olacaktır.) 

j) İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesindeki ve eklerinin tüm hükümleri 

okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi. 

k) İstekinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 8 Nisan 2022 – Sayı : 31803 

 

vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli /müşteri tarafından bu 

şartnamenin 7.maddedeki tüm belgelerin verilmesi esastır.) 

l) İhale katılacak olan isteklinin son 3 yıl içinde Terminal Giriş-Çıkış işletmeciliği 

yapmış olması ve/veya halen yapıyor olduğunu gösteren ilgili kurumundan almış olduğu belgenin 

aslı. 

• Tüzel Kişiler İçin; 

a) Vergi Levhası 

b) Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı, 

c) Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.) 

d) Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, 

e) 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin 

yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı) 

f) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin Düzce Belediye Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne alınan makbuz ve Bankaya yatırılmış ise banka dekontunun aslı, 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları. 

h) İhale tarihinden önceki son beş(5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi 

borcu olmadığına dair Vergi Dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı, 

i) İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin 

edilecek belgenin aslı, 

j) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair 

noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi aslı, (İhalenin yapıldığı yılda noter 

tasdikli olacaktır.) 

k) İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesindeki ve eklerinin tüm hükümleri 

okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi. 

l) İstekinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini 

vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından bu 

şartnamenin 7.maddedeki tüm belgelerin verilmesi esastır.) 

m) İhale katılacak olan isteklinin son 3 yıl içinde Terminal Giriş-Çıkış işletmeciliği 

yapmış olması ve/veya halen yapıyor olduğunu gösteren ilgili kurumundan almış olduğu belgenin 

aslı. 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı 

Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler. 

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması 

zorunludur. İhale dokumanı 500 TL’dir.  

İlan olunur. 3907/1-1 
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RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

1) İhalenin Adı: 45. Etap Ruhsatlı Jeotermal Alan İhalesi 

Sıra 

No 
Dosya No Saha Adı 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL)
İhale Tarihi

İhale 

Saati 

1 
2022/15-1-AY  

(1. Saha) 

Sakarya-Sapanca-

Ahmediye 
10.010.000,00 TL 300.300,00 TL 21/04/2022 14:30 

2 
2022/15-2-AY  

(2. Saha) 

Manisa-Alaşehir-

Gülpınar 
11.935.000,00 TL 358.050,00 TL 21/04/2022 14:30 

2) İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin 

adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel 

Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) 

Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

3) Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili 

maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması 

şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir 

sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

5) İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı 

Salonları. 

6) İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi (Kapalı 

Teklif Usulü)  

7) İsteklilerde Aranılan Şartlar: İşbu şartnameye konu ruhsatın ihalesine; medeni hakları 

kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili 

faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel 

kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı 

ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir. 

8) İsteklilerde Aranılan Belgeler: 

Gerçek Kişiler için; 

1- Nüfus cüzdan sureti,  

2- Tebligat için; kişi bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, irtibat için 

telefon ve faks numarası, e-posta adresi, 

3- Noterden onaylı imza beyannamesi,  
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4- Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiyi havi noter 

tasdikli vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,  

5- İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası 

teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),  

6- Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat 

makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,  

7- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,  

8- İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu. 

Tüzel Kişiler için; 

1- Tüzel kişilik olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

2- Tebligat için; tüzel kişilik bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, 

irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi, KEP adresi 

3- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri ve 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4- Tüzel kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili 

olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ile imza sirküleri,  

5- KANUN’un 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal 

mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği noter onaylı Ticaret Sicil 

Gazetesi,  

6- İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası 

teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),  

7- Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat 

makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,  

8- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,  

9- İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu. 

9) İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç, noter 

tescili vb. tüm masraflar istekliye aittir. 

10) Ruhsat sahası hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi 

niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve 

kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda gelecekte MTA’ya herhangi bir itiraz ve talepte 

bulunulmayacaktır. Ruhsat sahasında izin alınamayan, yasaklı bölgelerin bulunmasından MTA 

sorumlu tutulmayacaktır. 

11) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

 3900/1-1 
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TEKNİK SODA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Teknik Soda Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022 / 335698 

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 : 87.500 kg. Teknik Soda Alımı 

b) Teslim yeri : Yüklenici Deposu. 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 2022/ 

Ağustos ayı sonuna kadar. 

3- İhalenin 

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

b) Tarihi ve Saati : 19.04.2022 tarihi, saat 14:00 

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

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

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

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

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 19.04.2022 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. 

    3915/1-1 
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LABORATUVAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ YEDEKLERİ  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Laboratuvar Ölçü Kontrol Aletleri Yedekleri Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/335892 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

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

c) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif cins ve miktarlarda 8 kalem Laboratuvar Ölçü 

Kontrol Aletleri Yedekleri. 

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

ANKARA 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren en geç 100 (Yüz) takvim günü. 

3- İhalenin 

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

     Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir / ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 20/04/2022 tarihi, saat 14.00 

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

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

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

TL/Tk.100.00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 20/04/2022 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 kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    3916/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda bilgileri yazılı “Kütahya İli Yıldırım Beyazıt Mahallesi 

713 ada 2 parselde kayıtlı 781,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kat karşılığı inşaat yapım işi”; 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İl/İlçe : Kütahya/Merkez İhale Gün ve Saati : 21/04/2022      14:15 - Perşembe 

Tapu Bilgileri : 713 ada, 2 parsel 
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya İl Özel İdare Toplantı Salonu 

Taşınmazın Açık Adresi : Yıldırım Beyazıt Mah. 

Muhammen Bedel 
: İdareye bırakılacak bağımsız  

  bölümler + 65.000,00 TL 

Geçici Teminat : 272.000,00 TL 

Şartname Bedeli :        400,00 TL 

Açıklama : 781,00 m2 tapu alanına sahip taşınmaz. 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Genel Belgeler (Tüm katılımcılarca temin edilecek) 
1- Geçici teminat mektubu/dekontu ve şartname bedeli dekontu. 
a) Geçici teminat bedeli Banka Teminat Mektubu olarak verilecek ise; Maliye 

Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu 
olacaktır. 

b) Geçici teminat bedeli (nakit olarak yatırılacak ise) ile şartname bedeli; Geçici teminat 
bedelinin ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat 
Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya 
T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu 
hesabına yatırılacaktır). 

2- İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden/Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmış her 
sayfası imzalanmış şartname. 

3- İlgili mevzuat uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi (YAMBİS) kaydının aktif 
olduğunu gösteren belge. 

Özel Belgeler (Katılım şekline göre temin edilecek) 
A. Gerçek Kişiler; 
a) Kanuni İkametgâh belgesi, 
b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi, 
d) Vekâleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekâletname ve vekile ait imza sirküleri, 
B. İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde; 
a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 
meslek kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını 
gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin 
tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir, 

C. Ortaklık Olması Halinde; 
a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu 

belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli 
vekâletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını 
ibraz etmesi. 
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b) İrtibat için yetkili kişilerin/firmaların telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 
posta adresi. 

D. Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik 
numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin 
tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda 
hazır bulunmaları gerekmektedir. 

4- İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 21/04/2022 Perşembe günü 
saat 12:30’ a kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen 
dosyalar işleme alınmayacak ve gerçek kişi/tüzel kişi ihaleye katılamayacaktır. 

5- Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ücretinin 1/b’ de yer alan banka hesap 
numaralarına yatırıldığına dair banka dekontu mukabilinde alınabilir. 

6- Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 3764/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) geçici 27 nci maddesi uyarınca 

01/01/2020 tarihinden önce lisans alarak petrol piyasasında faaliyet gösteren 12.10.2017 tarihli ve  
İHR/7343-3/39124 numaralı ihrakiye teslimi lisansı sahibi EAB Uluslararası Havacılık Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde 
belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi sağladığını gösterir 01/10/2021 - 01/04/2022 tarihleri 
arasındaki bir tarih için düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir (YMM) Raporunun aslını veya son 
altı ay içerisinde onaylanmış örneğini (YMM’nin Faaliyet Belgesi ve İmza Beyannamesi ile 
birlikte) en geç 01/05/2022 tarihine kadar “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No: 4   06510 Çankaya/ANKARA” 
adresine göndermesi gerektiği, bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde ilgili 
lisansın sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

 3930/1-1 
—— • —— 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

22.03.2022 tarih ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki tabloda bilgileri 
yer alan Araştırma Görevlisi kadro ilanlarımız iptal edilmiştir. 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Nitelik 

Hukuk Özel Hukuk Medeni Hukuk 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hukuk fakültesi mezunu olup, 
Özel Hukuk alanında en az tezli 
yüksek lisans öğrencisi olması 
şartı aranır. 

Hukuk Özel Hukuk Ticaret Hukuku 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hukuk fakültesi mezunu olup, 
Özel Hukuk alanında en az tezli 
yüksek lisans öğrencisi olması 
şartı aranır. 

Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hukuk fakültesi mezunu olup, 
Kamu Hukuku alanında en az 
tezli yüksek lisans öğrencisi 
olması şartı aranır. 

İlgililere duyurulur. 4129/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/9/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 8 Nisan 2022 – Sayı : 31803 

 

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

 
 4085/10/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/14/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/16/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4085/17/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

(2022-01) 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili 
maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve 
aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ 

İLAN 

S.N 
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektronik Profesör 1 1 

Nanokristal optoelektroniği ve 

kuantum nokta LED’ler üzerine 

bilimsel çalışmaları olmak. 

2 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
Ekonomi 

İktisadi Gelişme ve 

Uluslararası İktisat 
Doçent 3 1 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası 

İktisat alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

3 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
Ekonomi İktisat Politikası Doçent 3 1 

İktisat Politikası alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

-GENEL ŞARTLAR- 
1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak 

olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER- 
Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını 

belirterek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını 
gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 
olarak gösterir şekilde) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini 
icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve 
biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, katkılarını 
kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren altı adet USB’ yi ekleyerek 
Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş 
olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi, 
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge 
kabul edilmektedir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans 
(bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve 
belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB’yi ekleyerek Personel 
Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 

tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavının yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim 
kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya 
sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ: 
İlan Yayım Tarihi  : 08.04.2022 
Başvuru Başlangıç Tarihi  : 08.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 22.04.2022 
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi  : 29.04.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 10.05.2022 
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama  : 13.05.2022 
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1- Başvuru Formu 
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu) 
3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
4- Özgeçmiş 
5- Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-

Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge) 
6- Lisans Transkripti (e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge) 
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için) 
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9- Fotoğraf (1 adet) 
10- Kamuda çalışanlar için onaylı hizmet belgesi, özelde çalışanlar için SGK dökümü 

veya onaylı döküm belgesi 
11- Lisansüstü eğitim yaptığına dair başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesi (e-

Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge) 
12- Başvurulan kadroda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katlılım belgesi/ 

sertifika 
13- Bilimsel Yayınlar (Varsa) 
MUAFİYET: 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, anılan yönetmeliğin 7 nci maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, 
yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda 
merkezi sınav şartı aranmaz. 



8 Nisan 2022 – Sayı : 31803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi 
kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en 
az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her 
program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu 
için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az 
dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

AÇIKLAMALAR: 
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte 

dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. 
Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden 
yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama 
yapılacaktır. 

4- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmaz. 

5- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADET 

KAD. 
DER. 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 
Temel Tıp Bil. Böl. 

Anatomi ABD 
Araştrma 
Görevlisi 

1 4 SAY 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği 
Fakültesi veya Veteriner 

Fakültesi mezunu olup Tıp 
Anatomi alanında doktora 

yapıyor olmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Böl. 
Veterinerlik Doğum 
ve Jinekoloji ABD 

Araştrma 
Görevlisi 

1 4 SAY 
İlgili alanda doktora yapıyor 

olmak. 

BALIKESİR MYO 

Elektronik ve 
Otomasyon Böl. 

Elektronik 
Teknolojisi Pr. 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

1 3 SAY 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 
mezunu olup alanında tezli 

yüksek lisans yapmış ve 
Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği alanında doktora 
yapıyor olmak. 

BALIKESİR MYO 
Muhasebe ve Vergi 
Böl. Muhasebe ve 

Vergi Uyg. Pr. 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

1 4 EA 

İşletme lisans mezunu olup 
Muhasebe ve Finansman 

alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında ders verme 
tecrübesine sahip olmak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

YARIŞMANIN ADI  

İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması 

YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 

Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, güzel sanat eserleri 

yarışmasıdır. 

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU 

İstanbul’da belirlenen alanlarda (Gülhane Parkı, Sirkeci Parkı) eserleri ve temsil ettikleri 

değerlerle 20.yy’ın ilk yarısında İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz 

bırakmış, aşağıda numaralandırılarak sıralanmış; 

1. Atatürk ve Harf Devrimi 

2. Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş 

3. Mihri Rasim (Müşfik) 

4. Nazım Hikmet 

5. Osman Hamdi Bey 

6. Cemil Topuzlu 

7. Behiç Erkin 

Konulu yapıtların tasarlanmasıdır. 

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya 

bireysel veya ekip olarak katılınabilir. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına 

uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak 

üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların 

her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir: 

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2004 

tarihinden önce doğmuş olmak. 

● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 

● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 

● Şartname alıp, yarışmanın web sitesinden kayıt yaptırmak (Ekip olarak katılanlardan, 

müelliflerden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 

● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
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● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

Yarışmaya katılmak isteyenler her bir yapıt için 100 TL (Yüz Türk Lirası) şartname 

bedeli ödeyerek yarışmanın web sitesindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/sanatyapiti/kayit) 

kayıt yaptıracaklardır. 

Yarışma şartname bedelinin “YAPIT, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması 

ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont web 

sitesindeki kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir. 

Yarışmacılar 7 yapıttan en fazla 3 farklı yapıt için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda 

şartname bedeli ödemesinin (katılmak istenilen her yapıt için 100 TL olacak şekilde toplam 

miktar ödenerek) tek seferde yapılması yeterlidir. 

Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde belirtilen gündür. 

Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya 

katılmamış sayılır. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

• Yarışmanın İlanı : 8 Nisan 2022, Cuma 

• Soru Sormak için Son Tarih : 25 Nisan 2022, Pazartesi 

• Soruların Yanıtlarının İlanı : 29 Nisan 2022, Cuma 

• Projelerin Son Teslim Tarihi : 14 Haziran 2022, Salı, 17.00 GMT+3 

• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün : 16 Haziran 2022, Perşembe 

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 24 Haziran 2022, Cuma 

• Kolokyum ve Ödül Töreni : 2 Temmuz 2022, Cumartesi 

JÜRİ ÜYELERİ 

Danışman Jüri Üyeleri 

• Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 

• Yasin Çağatay Seçkin, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 

• Sunay Akın, Yazar/Şair 

• Sinan Meydan, Yazar/Tarihçi 

• Burcu Pelvanoğlu, Sanat Tarihçisi 

Asli Jüri Üyeleri 

• Rahmi Aksungur, Heykeltıraş 

• Bedri Baykam, Ressam (Jüri Başkanı) 

• Ebru Erbaş Gürler, Peyzaj Mimarı 

• Meriç Hızal, Heykeltıraş 

• Nevzat Oğuz Özer, Mimar 

Yedek Jüri Üyeleri 

• Mehmet Cemil Aktaş, Peyzaj Mimarı 

• Murat Havan, Ressam 

• Meliha Sözeri, Heykeltıraş 
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Raportörler 

• Başak Çelik, Mimar 

• Kübra Elif Durğun, Mimar 

• Şule Sarıkaya, Peyzaj Mimarı 

• Hüseyin Tolga Arslan, Tarihçi 

Ödüller 

7 sanat yapıtının her biri için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir: 

• 1. Ödül : 50.000 TL 

• 2. Ödül : 40.000 TL 

• 3. Ödül : 30.000 TL 

Ayrıca 7 sanat yapıtının tamamına, satın almalar için jüri emrine 60.000 TL ayrılmıştır. 

Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda yapıta dağıtmakta veya satın alma bedelini 

kullanmamakta serbesttir. 

Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve satın alma tutarları, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net 

olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 

Şartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler her bir yapıt için 100 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedeli 

ödeyerek yarışmanın web sitesindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/sanatyapiti/kayit) kayıt 

yaptıracaklardır. 

Banka hesap bilgisi : Şubeden yapılacak ödemeler; 

     ING ve Denizbank şubelerinden 99010 EDTS koduyla 

     EFT ile yapılacak ödemeler; 

     ING, TR47 0009 9004 5746 4000 100008, 99010 EDTS koduyla 

     Denizbank, TR64 0013 4000 0032 0927 300036, 99010 EDTS koduyla 

YER GÖRME 

Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir. 

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yarışmayı Açan Kurum : İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 

Adres : İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası, 

     Kamusal Alanda Sanat Şefliği 

     Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 

     34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL 

E-posta : sanatyapiti@konkur.istanbul 

Web adresi : konkur.istanbul/sanatyapiti 

Twitter : twitter.com/konkuristanbul 

    4048/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. 

Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan 

duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.), 
2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Form örneğine 

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir, 
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, 
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı 

veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından 
ulaşılabilir,) 

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ 
adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,) 

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) (https://personel. 
istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,) 

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
10. Kimlik Fotokopisi 
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet), 
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e-
Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

14. İlanın bir adet fotokopisi. 
15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 

6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme 
dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.) 

USB içerikleri: 
- Başvuru dilekçesi (imzalı), 
- Özgeçmiş ve yayın listesi, 
- Yabancı Dil Belgesi, 
- Diplomalar, 
- Doçentlik Belgesi, 
- Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu, 
- Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu 
- Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
- Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma 

eseri ayrıca belirtilmelidir.) 
Açıklamalar: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
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2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 
yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır. (Hemşirelik 
Fakültesi için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.) 

5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
15. (onbeşinci) gündür. 

6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, 
Hemşirelik Fakültesi için ise İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. 
(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar 
kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire 
Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir. 

9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 
yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 
üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Hemşirelik Fakültesi için sadece 
Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari 
kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 
21.03.2022 tarihli, E.20148 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 
16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu 
atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 

12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 08.04.2022 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 22.04.2022 (mesai saati bitimi itibariyle) 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

PROFESÖR 1  

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 

DOÇENT 1 
Yoğun Bakım, Ekstrakorporeal tedavi yöntemleri 
ve Nöro yoğun bakım alanında deneyimli olmak. 

Göz Hastalıkları DOÇENT 1 
Göz Bankacılığı,Kornea Hastalıkları ve Refraktif 
Cerrahi alanında deneyimli olmak. 

Tıbbi Genetik DOÇENT 1 
Sitogenetik, FISH, MMLPA, Sanger ve yeni nesil 
dizileme alanında deneyimli olmak. 

Sualtı Hekimliği ve 
Hiperbarik Tıp 

DOÇENT 1  

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

DOÇENT 1 
Çocuk Romatolojisi Yan Dal uzmanlığını almış 
olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal 
Uzmanlığını almış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Göğüs Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını 
almış olmak. 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal 
Uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Tarihi ve Etik 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Tıp Tarihi pandemiler alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Kardiyoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

İki ve üç boyutlu transtorasik, transözofajiyal ve 
strain ekokardiyografi ile vasküler fonksiyonlar 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 

Hukuku 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Dramaturji ve 
Dramatik Yazarlık 

Sanatı 
PROFESÖR 1  

Klasik Arkeoloji DOÇENT 1  

Müzecilik DOÇENT 1  

Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Yakınçağ Tarihi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Arapça Mütercim ve 
Tercümanlık 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Hititoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  
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FEN FAKÜLTESİ 

Analitik Kimya DOÇENT 1 
Antioksidanlar ve sensörler ile tayinleri alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Katıhal Fiziği DOÇENT 1 
Optoelektronik aygıtlarda bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Hidrobiyoloji DOÇENT 1 
Deniz balıkları alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Botanik DOÇENT 1 
Bitkilerde Stres Fizyolojisi ile ilgili bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fizikokimya DOÇENT 1 

Pilot ölçekli membran sistemleri ve derin ötektik 

çözücüler alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

Organik Kimya DOÇENT 1 
Azanaftokinonların sentezi alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

İktisat Politikası PROFESÖR 1 Finans alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Oral Patoloji PROFESÖR 2  

Oral Patoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Periodontoloji PROFESÖR 1  

Periodontoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Pedodonti DOÇENT 2  

Restoratif Diş 

Tedavisi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Endodonti 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

2  

Oral İmplantoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 
PROFESÖR 1  

Yönetim Bilimleri DOÇENT 1  

Hukuk Bilimleri DOÇENT 1  

Kentleşme ve Çevre 

Sorunları 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Tefsir DOÇENT 1  

İslam Felsefesi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  
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Din Psikolojisi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Hadis 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Balıkçılık 

Teknolojisi ve 

Yönetimi 

DOÇENT 2  

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

DEVLET KONSERVATUVARI 

Üflemeli ve Vurmalı 

Çalgılar 
PROFESÖR 1  

Kompozisyon ve 

Orkestra Şefliği 
DOÇENT 2  

Türk Müziği DOÇENT 1  

Tiyatro DOÇENT 1  

Opera DOÇENT 1  

Piyano 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Yaylı Çalgılar 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Geleneksel ve Modal 

Müzikler 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ 

Fiziksel Oşinografi 

ve Deniz Biyolojisi 
PROFESÖR 1  

Fiziksel Oşinografi 

ve Deniz Biyolojisi 
DOÇENT 1  

Deniz İşletmeciliği 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Kimyasal Oşinografi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

ULUSLARARASI SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ENSTİTÜSÜ 

Soykırım 

Araştırmaları 
DOÇENT 1  

DUYURULUR. 4010/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ LOJİSTİK ALT BRANŞLI 

UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR 

1. GENEL BİLGİLER: 

Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), sözleşmeli 

uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. 

Başvurular, 08-24 Nisan 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. 

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin 

şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr 

(Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2022 Yılı 

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda 

belirtilmiştir. 

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI: 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 

b. 2022 yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru 

yapacak; 

(1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru 

yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunu adaylar başvuru 

yapamayacaklardır. Adayların 2020 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. 

(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru 

kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır. 

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. 

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) 

itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 

Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] 

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta 

iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler 

dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not 

almış olmak, 

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis 

edilmemiş olmak, 

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 

2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi 

ve sonrasında terhis olmak.), 

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin 

üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir. 

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri 

içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 

2003 (dahil) - 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşme 

tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.) 

ğ. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve 

S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi 

kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini 

Karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi 

Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler) 
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h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzdaki 

boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak 

ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.) 

ı. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi 

bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış 

olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin 

faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.) 

i. J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma 

veya uzman erbaş olarak görevli iken istihdam edilmemiş olmak, 

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak 

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 

basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 

kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın 

veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 

şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve 

alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti 

sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, 

fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 

148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, 

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli 

hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, 

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir 

cezaya mahkûm olmamak, 

n. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin 

şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı 

siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak, 

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs 

kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık 

yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, 

vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri 

bulunmamak.) 

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak, 

p. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru 

kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak. 

3. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez 

Komutanlığı; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ANKARA 

TEL : (0312) 464 4836 

Faks: (0312) 464 4848 

b. Resmi İnternet Adresleri: 

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr 
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Rekabet Kurumundan: 

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde; 

1) (25 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık 

öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden, 

2) (25 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk 

Fakültelerinden, 

3) (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar 

Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinden, ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki 

öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman 

Yardımcıları alınacaktır. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI 

Sınava katılacak olan adayların; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımaları, 

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte 

ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve 

yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları, 

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını 

doldurmamış olmaları, 

4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması, 

5) Son başvuru tarihi itibariyle 2020 - 2021 Kamu Personel Seçme Sınavlarından: 

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, 

KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan 

türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek 

puanlı (500) kişi içerisinde bulunmaları, 

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6 

veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda 

bulunanlardan en yüksek puanlı (500) kişi içerisinde bulunmaları, 

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan 

türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200) kişi 

içerisinde bulunmaları 

gerekmektedir. 

Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 9 uncu madde çerçevesinde, son 

sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir. 

SINAVLAR 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. 
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1- Yazılı Sınav: Sınav 29 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, saati 

ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. 

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava 

ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen 

adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. 

Sınav Konuları: Genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi 

sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar: 

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı 

Dil. 

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil. 

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil. 

-İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik. 

-HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Ceza 

Hukuku, Bilişim Hukuku. 

-İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe, Finans, Üretim, Pazarlama. 

-BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Siber Güvenlik, Adli Bilişim, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri. 

-YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri. 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgileri 

konularından 100 tam puan üzerinden ortalama en az 70 puan alması gerekir. 

2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen 

kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı 

sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı % 40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda 

başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak 

suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının 

eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro 

sayıları uyarınca toplam (60) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır. 

SINAVA BAŞVURU 

Sınava katılmak isteyen adaylar 11.04.2022 – 11.05.2022 tarihleri arasında e-Devlet 

üzerinde Rekabet Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapacaktır. 

ADRES: 

Rekabet Kurumu Başkanlığı  

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9 / 06800 Bilkent/ANKARA 

TELEFON: 

Bilgi İçin: (0312) 291 4179 – 4234 – 4260 – 4282 

 4082/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 8 Nisan 2022 – Sayı : 31803 

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:   

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******14 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Uğur KALECİ’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 15.10.2020 
gün ve 2020/2893-3084 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” 
cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 
uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak 27.06.2022 tarihinde son 
bulacaktır. 

2- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 35*******22 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Halim USLU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 03.06.2021 gün ve 
2021/3281-3475 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.12.2021 tarihinde başlanmıştır. 

3- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 52*******82 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci İsmet BELİKTAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 07.05.2020 gün ve 
2020/2630-2841 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 
daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak 22.12.2026 tarihinde başlanacak olup, 
22.12.2027 tarihinde son bulacaktır. 

4- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 44*******62 TC. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Ferat UZER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 27.04.2021 gün ve 2021/K-
8757/506 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 22.02.2022 tarihinde başlanmış olup, 22.08.2022 tarihinde son bulacaktır. 

5- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 38*******26 TC. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin ÇOKÇALIŞIR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 
24.06.2021 gün, 2021/K-8809/558 ve 2021/K-8810/559 sayılı kararları ile “12 Ay Geçici Olarak 
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” ve “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezaları 
verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak 
04.07.2027 tarihinde başlanacak olup, 05.01.2029 tarihinde son bulacaktır. 

6- Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 10*******98 TC. Kimlik No.lu, Yeminli 
Mali Müşavir Ali ŞAHİN’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.09.2021 gün, 2021/K-8926/675 sayılı 
kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak 15.01.2023 tarihinde 
başlanacak olup, 15.01.2024 tarihinde son bulacaktır. 

7- Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 11*******82 TC. Kimlik No.lu, Yeminli 
Mali Müşavir Muzaffer MAĞDEN’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 27.10.2021 gün, 2021/K-
8960/709 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 11.03.2022 tarihinde başlanmış olup, 11.03.2023 tarihinde son bulacaktır. 

8- Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 14*******76 TC. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet PINAR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 
27.10.2021 gün, 2021/K-8940/689, 2021/K-8941/690 ve 2021/K-8942/691 sayılı kararları ile üç 
ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların 
uygulanmasına 08.03.2022 tarihinde başlanmış olup, 10.03.2025 tarihinde son bulacaktır. 

9- Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 15*******42 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan YENİ’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 06.01.2022 
gün ve 2022/128 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 
23.03.2022 tarihinde başlanmış olup, 23.09.2022 tarihinde son bulacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mahmutşevketpaşa Mahallesi Etabı Doğal Sit

Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları
Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5411)

–– Konya İli, Karapınar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Karapınar Göller (Meke, May ve Çıralı) 1.
Derece Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve
Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5412)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5413)

–– “154 kV İscehisar-Emirdağ Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 5414)

–– Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi Sınırları İçerisinde 10/7/2020 Tarihli ve 2743 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların
Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Selçuklu Belediye Başkanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5415)

–– Malatya İli, Hekimhan İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMS-A Şehir Giriş
İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Yukarıselimli Mahallesi Sınırları İçerisindeki 125 Ada, 60 Parsel
Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5416)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı
Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının
Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1)
Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5417)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/123, 124, 125, 126,

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133)

YÖNETMELİKLER
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 5418)
–– Millî Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliği
–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:

2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/16)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/04/2022 Tarihli ve 10913, 10914 ve 10915 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/98, K: 2022/9 Sayılı 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


