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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BASINÇLI EKİPMANLAR SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU 

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda basınçlı ekipmanlar sektörüne ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının
hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak
çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yol-
larını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esas-
larını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesinin görevleri

ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) BAS-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesini,
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c) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
BAS-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

BAS-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) BAS-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur: 
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
e) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
f) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.
g) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ğ) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
ı) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
i) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
j) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
k) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen bir üye.
l) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.
m) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odasını temsilen

bir üye.
n) Türkiye Likit Petrol Gazcıları Derneğini temsilen bir üye.
o) Anadolu Likit Petrol Gaz Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ö) Kazanlar ve Basınçlı Kaplar Sanayiciler Birliğini temsilen bir üye.
p) Yangından Korunma Derneğini temsilen bir üye.
r) Makine İmalatçıları Birliği temsilen bir üye.
s) Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği Makine ve Aksamları İhra-

catçıları Birliğini temsilen bir üye.
ş) Basınçlı ekipman ve kaplar ile ilgili mevzuat dahilinde faaliyette bulunan onaylanmış

kuruluşların kendi aralarında seçecekleri bir üye.
t) Tüm Yangın Söndürme Sistemlerini Araştırma ve Geliştirme Derneğini temsilen bir

üye.
u) Petrol Sanayi Derneğini temsilen bir üye.
ü) Isıtma Cihazları ve Basınçlı Kaplar Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
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v) Aerosol Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
y) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
z) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.
(2) BAS-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir.
(3) Üyeliğin görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder.
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır. 
BAS-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) BAS-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda BAS-TEK üyelerine gönderilir. BAS-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı
veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) BAS-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile
toplanır.

c) BAS-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) BAS-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) BAS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az

iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) BAS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda

da gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, BAS-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-
yacağına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, BAS-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üye-
lere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak BAS-TEK’e davet edebilir. 

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere BAS-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, BAS-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.

j) BAS-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
BAS-TEK’in görevleri
MADDE 7- (1) BAS-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara

görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
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b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
c) Basınçlı ekipmanlar sanayi politikasının, döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu,

dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sana-
yiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Ba-
kanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) Basınçlı ekipmanlar sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mev-
cut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Basınçlı ekipmanlar sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla
gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) BAS-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir.
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir. 
(4) BAS-TEK, alt çalışma gruplarına, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

BAS-TEK’e sunar.
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 
MADDE 9- (1) 21/3/2014 tarihli ve  28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı

Ekipmanlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2014/3)
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DENİZ TEKNOLOJİLERİ VE SANAYİSİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi

sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, sektörün

sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluş-

turmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin

(DENİZ-TEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) DENİZ-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesini,

c) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

DENİZ-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

DENİZ-TEK’in oluşumu

MADDE 5- (1) DENİZ-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.

b) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

d) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.

e) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.
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f) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.

g) Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlü-

ğünü temsilen bir üye.

ğ) Millî Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

h) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ı) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

i) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü tem-

silen bir üye.

j) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.

k) Savunma Sanayii Başkanlığını temsilen bir üye.

l) Türk Patent ve Marka Kurumunu temsilen bir üye.

m) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.

n) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen üniversitelerden iki üye.

o) Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

ö) Türk Armatörler Birliğini temsilen bir üye.

p) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasını tem-

silen bir üye.

r) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Gemi Sanayicileri Derne-

ğini temsilen bir üye.

s) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneğini temsilen bir üye.

ş) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını temsilen bir

üye.

t) Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü temsilen bir üye.

u) Yalova Tersaneciler Derneğini temsilen bir üye.

ü) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

v) Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Anonim Şirketini temsilen bir üye.

(2) DENİZ-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir.

(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder.

(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.

DENİZ-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6- (1) DENİZ-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda DENİZ-TEK üyelerine gönderilir. DENİZ-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini ya-

zılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.
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b) DENİZ-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti

ile toplanır.

c) DENİZ-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.

ç) DENİZ-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tara-

fından yürütülür.

d) DENİZ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en

az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir.

e) DENİZ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi or-

tamda da gerçekleştirilebilir.

f) Toplantı başlangıcında, DENİZ-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-

yacağına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, DENİZ-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üye-

lere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir.

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde

yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Bakanlığa iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen gö-

rüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir.

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,

kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak DENİZ-TEK’e davet edebilir.

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-

rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere DENİZ-TEK’e davet edebilir.

i) Bakanlık, DENİZ-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilen-

dirme yetkisine sahiptir.

j) DENİZ-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

DENİZ-TEK'in görevleri

MADDE 7- (1) DENİZ-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara

görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.

b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.

c) Askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi politikasının

döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak,

yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin

sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-

rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.

d) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa

kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm

önerileri geliştirmek.
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e) Askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi sektörlerine

ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile mevcut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendir-

melerde bulunmak.

f) Askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi sektörleri

ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik çalışmaları yapmak ve

bunları raporlamak.

g) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları

takip etmek.

ğ) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin Uluslararası Denizcilik

Örgütü (IMO), Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ül-

kemiz ile diğer yabancı ülkeler arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik öneri-

lerde bulunmak.

h) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisi konusunda üniversite sanayi işbir-

liğine yönelik önerilerde bulunmak.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler

MADDE 8- (1) DENİZ-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir.

(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir.

(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.

(4) DENİZ-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.

(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

DENİZ-TEK’e sunar.

(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde

yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9- (1) 13/12/2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz

Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:

SVGM-2019/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU 

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/6)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda deri ve deri ürünleri sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının
hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak
çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yol-
larını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esas-
larını belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin görevleri

ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) DERİ-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Teknik Komitesini,
c) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
DERİ-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

DERİ-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) DERİ-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur: 
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
ç) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.
e) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
f) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
g) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ğ) Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
h) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
ı) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
i) Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünü temsilen bir üye. 
j) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye. 
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k) İstanbul Sanayi Odasını temsilen bir üye.
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye. 
m) Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonunu temsilen bir üye.
n) Türkiye Deri Eğitim Vakfından bir üye.
o) Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ö) Türkiye Deri Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
p) İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
r) Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
s) Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ş) Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye.
t) Birleşmiş Markalar Derneğini temsilen bir üye.
u) Saraciye Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ü) Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneğini temsilen bir üye.
v) Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğini temsilen bir üye.
y) Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
z) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye. 
aa) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye. 
(2) DERİ-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir. 
(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. 
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçimlerinde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrü-

beye sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır. 
DERİ-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) DERİ-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda DERİ-TEK üyelerine gönderilir. DERİ-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı
veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) DERİ-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti
ile toplanır.

c) DERİ-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) DERİ-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) DERİ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az

iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) DERİ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi or-

tamda da gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, DERİ-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-
yacağına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, DERİ-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üye-
lere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak DERİ-TEK’e davet edebilir. 

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere DERİ-TEK’e davet edebilir. 
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i) Bakanlık, DERİ-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.

j) DERİ-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. 
DERİ-TEK'in görevleri
MADDE 7- (1) DERİ-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara

görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
c) Deri ve deri ürünleri sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu,

dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sana-
yiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerileri iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında ge-
rekli işbirliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklık
getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm öne-
rileri geliştirmek.

f) Sektöre ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu tespit ve
analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Deri ve deri ürünleri sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla
gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) DERİ-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir. 
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.
(4) DERİ-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı çalışmaları

DERİ-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar Genel Müdürlük tarafından uy-

gun görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet si-
tesinde yayımlanabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 
MADDE 9- (1) 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayak-

kabı Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2008-10) yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ELEKTRİK-ELEKTRONİK SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU 

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/7)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda elektrik ve elektronik sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikala-
rının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda ya-
pılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çö-
züm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul
ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin görevleri

ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) EL-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsil-

cilerinden oluşan Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesini,
c) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
EL-TEK’ in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

EL-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) EL-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.  
ç) Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. 
d) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.
e) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu temsilen bir üye.    
f) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
g) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Tek-

noloji, Yenilik ve Yerlileştirme Daire Başkanlığını temsilen bir üye.
ğ) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye.
h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim, Teknoloji ve Yenilik Po-

litikaları Daire Başkanlığını temsilen bir üye. 
ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.
i) Türkiye Elektrik-Elektronik İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
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j) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir
üye.

k) Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
l) Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye.
m) Elektromekanik Sanayiciler Derneğini temsilen bir üye. 
n) Elektrik Motor Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye. 
o) Kablo Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ö) Türk Elektronik Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
p) Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
r) Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneğini temsilen bir üye.
s) Elektronik Cihaz İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye. 
ş) Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
t) İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
u) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye. 
ü) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye. 
(2) EL-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar ta-

rafından belirlenir.
(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder.
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.
EL-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) EL-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda EL-TEK üyelerine gönderilir. EL-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya
elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) EL-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile
toplanır. 

c) EL-TEK başkanlığını Genel Müdür veya Genel Müdürlük temsilcisi yürütür. 
ç) EL-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) EL-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az

iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) EL-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda

da gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, EL-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem mad-

delerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınmayaca-
ğına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, EL-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üyelere,
sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak EL-TEK’e davet edebilir. 

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere EL-TEK’e davet edebilir. 
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i) Bakanlık, EL-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.

j) EL-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. 
EL-TEK’in görevleri
MADDE 7- (1) EL-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak.
c) Elektrik-elektronik sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu,

dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sana-
yiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Ba-
kanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi ve piyasa gözetimi ve dene-
timi gibi faaliyetlerde gerekli işbirliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün/sektörlerin karşılaştığı sorunları
ve açıklığa kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultu-
sunda çözüm önerileri geliştirmek.

f) Elektrik-elektronik sanayi sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte
mevcut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Elektrik-elektronik sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla
gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.  

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) EL-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç duyulması halinde Bakan-

lık dışında veya çevrimiçi yapabilir.  
(4) EL-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katı-

lımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

EL-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sayfasında
yayımlanabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 9/1/2005 tarihli ve 25695 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektrik

ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:
SGM/2004-9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
GAZ YAKAN CİHAZLAR SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU 

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda gaz yakan cihazlar sektörüne ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının
hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak
çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yol-
larını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esas-
larını belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesinin görevleri

ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) GAZ-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesini,
c) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
GAZ-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

GAZ-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) GAZ-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye. 
d) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
e) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünü tem-

silen bir üye.
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
g) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
ğ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
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h) Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye. 
ı) Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye. 
i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.
j) Türkiye Makina Federasyonunu temsilen bir üye. 
k) Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye. 
l) Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğini temsilen bir üye.
m) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
n) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.
(2) GAZ-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir.
(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. 
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.
GAZ-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) GAZ-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda GAZ-TEK üyelerine gönderilir. GAZ-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı
veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) GAZ-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti
ile toplanır.

c) GAZ-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) GAZ-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) GAZ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az

iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) GAZ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda

da gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, GAZ-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-
yacağına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, GAZ-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üye-
lere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak GAZ-TEK’e davet edebilir. 

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere GAZ-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, GAZ-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.

j) GAZ-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
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GAZ-TEK’in görevleri
MADDE 7- (1) GAZ-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak.
c) Gaz yakan cihazlar sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu

olarak dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek
ve sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve ku-
ruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Ba-
kanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) Gaz yakan cihazlar sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mev-
cut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Gaz yakan cihazlar sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla
gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) GAZ-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir.
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir.
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlık ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık dı-

şında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.
(4) GAZ-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin ka-

tılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

GAZ-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 19/4/2009 tarihli ve 27205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan

Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2009-9)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
İKLİMLENDİRME SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU 

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/9)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda iklimlendirme sektörüne ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazır-
lanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak ça-
lışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını
bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını
belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile ça-

lışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ç) İS-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör ku-

ruluşları temsilcilerinden oluşan İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesini,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İS-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

İS-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) İS-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye. 
d) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
e) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünü tem-

silen bir üye.
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
g) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
ğ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
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h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-
törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.

ı) İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye.
i) İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
j) Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye.
k) Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.
l) Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
m) Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
n) Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
o) Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneğini temsilen bir üye.
ö) Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneğini temsilen bir üye.
p) Türk Tesisat Mühendisleri Derneğini temsilen bir üye.
r) Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.
s) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
ş) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye. 
(2) İS-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar ta-

rafından belirlenir. 
(3) Üyeliğin görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde ve değişiklik bildi-

rimi yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. 
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır. 
İS-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) İS-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda İS-TEK üyelerine gönderilir. İS-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya
elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) İS-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile
toplanır.

c) İS-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) İS-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) İS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az iki

defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) İS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda

da gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, İS-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem mad-

delerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınmayaca-
ğına komite başkanı karar verir.                 

g) Toplantı tutanağı, İS-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üyelere,
sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak İS-TEK’e davet edebilir. 
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ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere İS-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, İS-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.

j) İS-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
İS-TEK'in görevleri
MADDE 7- (1) İS-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara

görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak.
c) İklimlendirme sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, dengeli

ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yö-
nelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Ba-
kanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) İklimlendirme sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut
durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) İklimlendirme sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli
teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) İS-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları oluş-

turabilir.
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir.
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.
(4) İS-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katı-

lımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

İS-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MAKİNA SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/10)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda makina sektörüne ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanma-
sına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara
altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak
amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirle-
mektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Makina Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma

usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ç) MAK-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Makina Sanayi Teknik Komitesini,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
MAK-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

MAK-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) MAK-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye. 
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
e) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
f) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
g) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ğ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.

25 Nisan 2022 – Sayı : 31820                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



h) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.
i) Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
j) Türkiye Makina Federasyonunu temsilen bir üye.
k) Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.
l) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye. 
m) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye. 
(2) MAK-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir.
(3) Üyeliğin görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi durumunda, değişiklik bil-

dirimi yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. 
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır. 
MAK-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) MAK-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda MAK-TEK üyelerine gönderilir. MAK-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı
veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) MAK-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti
ile toplanır.

c) MAK-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) MAK-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) MAK-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az

iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) MAK-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi or-

tamda da gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, MAK-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-
yacağına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, MAK-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üye-
lere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir.

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir.

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak MAK-TEK’e davet edebilir.

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere MAK-TEK’e davet edebilir.

i) Bakanlık, MAK-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.

j) MAK-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
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MAK-TEK'in görevleri
MADDE 7- (1) MAK-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışmalara

görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve önerileri sunarak katkı sağlamak.
c) Makina sanayi politikasının, döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu olarak dengeli

ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yö-
nelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Ba-
kanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) Makine sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu
tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Makina sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik
çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) MAK-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir.
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.
(4) MAK-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

MAK-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 20/6/2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina

Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2009-10) yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/11)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda asansör sektörüne ilişkin sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına
katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt-
yapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak
amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirle-
mektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Asansör Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma

usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ASTEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör ku-

ruluşları temsilcilerinden oluşan Asansör Sanayi Teknik Komitesini,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
ASTEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

ASTEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) ASTEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.
d) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
e) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlü-

ğünü temsilen bir üye.
f) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığını

temsilen bir üye.
g) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
ğ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
h) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
ı) Toplu Konut İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.
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i) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını
temsilen bir üye.

j) TMMOB Makina Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.
k) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.
l) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye.
m) Vilayetler Birliğini temsilen bir üye.
n) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.
o) Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonunu (TASFED) temsilen iki üye.
ö) Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneğini (AYSAD) temsilen bir üye.
p) Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
r) Makine İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye.
s) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
ş) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye. 
(2) ASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar ta-

rafından belirlenir.
(3) Üyeliğin görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder.
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, ilgili sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tec-

rübeye sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.
ASTEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) ASTEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda ASTEK üyelerine gönderilir. ASTEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya
elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) ASTEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile
toplanır.

c) ASTEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) ASTEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) ASTEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az iki

defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) ASTEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda

da gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, ASTEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem mad-

delerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınmayaca-
ğına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, ASTEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üyelere,
sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.  Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak ASTEK’e davet edebilir.

ı) Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere ASTEK’e davet edilebilir. 

i) Bakanlık, ASTEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.
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j) ASTEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
ASTEK'in görevleri
MADDE 7- (1) ASTEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve önerilerini sunmak ve böylece katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve önerilerini sunmak ve böylece katkı

sağlamak.
c) Asansör sektörü politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu olarak, den-

geli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye
yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar ara-
sında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Ba-
kanlık adına Genel Müdürlük tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa
gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) Asansör sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu
tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Asansör sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli tek-
nik çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) ASTEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları oluş-

turabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir. 
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.   
(4) ASTEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katı-

lımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

ASTEK’e sunar.   
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlük tarafından uy-

gun görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet si-
tesinde yayımlanabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör

Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM:
2013/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İLAÇ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/12)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda ilaç sektörüne ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına

katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt-

yapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak

amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirle-

mektir. 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, İlaç Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul

ve esaslarını kapsar. 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

ç) İLAÇ-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan İlaç Sanayi Teknik Komitesini,

d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İLAÇ-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

İLAÇ-TEK’in oluşumu

MADDE 5- (1) İLAÇ-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur: 

a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.

b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. 

d) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.

e) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

f) Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
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g) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye. 
ğ) Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür-

lüğünü temsilen bir üye.
h) Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
ı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
i) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
j) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
k) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
l) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
m) Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
n) Millî Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.       
o) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen üniversitelerin eczacılık fakültesini tem-

silen üç üye.
ö) Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen bir üye.
p) Kamu İhale Kurumunu temsilen bir üye.
r) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
s) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
ş) Türk Patent ve Marka Kurumunu temsilen bir üye.
t) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen iki üye.
u) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu temsilen iki üye.
ü) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) temsilen iki üye.
v) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.
y) İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğini (İKMİB) temsilen

bir üye.
z) Araştırmacı İlaç Firması Derneğini (AİFD) temsilen bir üye.
aa) İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasını (İEİS) temsilen bir üye.
bb) Türkiye İlaç Sanayi Derneğini (TİSD) temsilen bir üye.
cc) Türk Eczacıları Birliğini temsilen bir üye.
çç) Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliğini temsilen bir üye.
dd) Türk Tabipleri Birliğini temsilen bir üye.
ee) Kanıta Dayalı Tıp Derneğini temsilen bir üye.
ff) Klinik Araştırmalar Derneğini temsilen bir üye.
gg) Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneğini (SAKDER) temsilen bir üye. 
ğğ) Türk Farmakoloji Derneğini temsilen bir üye.
hh) Sağlık Ürünleri Derneğini (SURDER) temsilen bir üye.
ıı) Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.
ii) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

jj) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye. 
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(2) İLAÇ-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir. 

(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. 

(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.

İLAÇ-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6- (1) İLAÇ-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda İLAÇ-TEK üyelerine gönderilir. İLAÇ-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı

veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. 

b) İLAÇ-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti

ile toplanır.

c) İLAÇ-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.

ç) İLAÇ-TEK sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.

d) İLAÇ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az

iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 

e) İLAÇ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi or-

tamda da gerçekleştirilebilir.

f) Toplantı başlangıcında, İLAÇ-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir.   Teklifin gündeme alınıp alınma-

yacağına komite başkanı karar verir.               

g) Toplantı tutanağı, İLAÇ-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üye-

lere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde

yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen

görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,

kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak İLAÇ-TEK’e davet edebilir. 

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-

rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere İLAÇ-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, İLAÇ-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme

yetkisine sahiptir.

j) İLAÇ-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

İLAÇ-TEK’in görevleri

MADDE 7- (1) İLAÇ-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak. 
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b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
c) İlaç sanayi politikasının, çevreci ve döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu olarak

dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak, çevreci ve yenilikçi çalışmalara destek vermek, sa-
nayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.  

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında ge-
rekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) İlaç sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu
tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak. 

g) İlaç sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik
çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) İLAÇ-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir. 
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.  
(4) İLAÇ-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

İLAÇ-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 25/10/2013 tarihli ve 28802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç

Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM/2013-19) yürürlükten
kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KİMYA SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/13)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda kimya sektörüne ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına
katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt-
yapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak
amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirle-
mektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Kimya Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma

usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ç) KİM-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Kimya Sanayi Teknik Komitesini,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
KİM-TEK Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

KİM-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) KİM-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. 
d) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
e) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
f) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Müdürlüğünü temsilen bir üye.
g) Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ğ) Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
h) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.
ı) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. 
i) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. 
j) Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlü-

ğünü temsilen bir üye.
k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
l) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
m) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlü-

ğünü temsilen bir üye.
n) Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu temsilen bir üye.
o) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
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ö) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlü-
ğünü temsilen bir üye.

p) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını tem-
silen bir üye.

r) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
s) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca seçilecek üniversitelerin Kimya ve Kimya Mü-

hendisliği Bölümü Öğretim Üyelerini temsilen birer üye.
ş) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye. 
t) Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
u) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasını temsilen bir

üye.
ü) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilen bir üye.
v) Kimyagerler Derneğini temsilen bir üye.
y) İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğini (İKMİB) temsilen

bir üye.
z) Türkiye Kimya Derneğini temsilen bir üye.
aa) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye.
bb) Plastik Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
cc) Kauçuk Derneğini temsilen bir üye.
çç) Kompozit Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
dd) Boya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ee) Plastik Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneğini temsilen bir üye.
ff) Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesini temsilen bir üye.
gg) Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ğğ) Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye. 
hh) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
ıı) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.
(2) KİM-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir. 
(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. 
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.
KİM-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) KİM-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda KİM-TEK üyelerine gönderilir. KİM-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı
veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) KİM-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile
toplanır.

c) KİM-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) KİM-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) KİM-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az

iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) KİM-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda

da gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, KİM-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-
yacağına komite başkanı karar verir. 

g) Toplantı tutanağı, KİM-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üye-
lere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 
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ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesine müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak KİM-TEK’e davet edebilir. 

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere KİM-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, KİM-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.

j) KİM-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
KİM-TEK'in görevleri
MADDE 7- (1) KİM-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
c) Kimya sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, dengeli ve sü-

ratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yönelik
vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında ko-
ordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.  

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Ba-
kanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) Kimya sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu
tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Kimya sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik
çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) KİM-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir.
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir. 
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.  
(4) KİM-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin ka-

tılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

KİM-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar Genel Müdürlükçe uygun görül-

mesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde ya-
yınlanabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 18/2/2008 tarihli ve 26791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimya

Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2008-4) yürürlük-
ten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU 

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(SGM-2022/14)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda tekstil ve hazırgiyim sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının
hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak
çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yol-
larını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esas-
larını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesinin görevleri

ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ç) TEKS-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesini,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
TEKS-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

TEKS-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) TEKS-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur: 
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
ç) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.
e) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
f) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
g) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
ğ) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
h) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
ı) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
i) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
j) YÖK tarafından belirlenen üniversiteyi temsilen bir üye.
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k) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-
törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.

l) İstanbul Sanayi Odasını temsilen bir üye.
m) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye.
n) İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini temsilen bir

üye.
o) İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
ö) İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
p) Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasını temsilen bir üye.
r) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasını temsilen bir

üye.
s) Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ş) Ege Giyim Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
t) Örme Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
u) Türkiye Triko Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ü) Birleşmiş Markalar Derneğini temsilen bir üye.
v) Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
y) Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
z) Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğini temsilen bir üye.
aa) Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.
bb) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
cc) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.
(2) TEKS-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir. 
(3) Üyeliğin, görev süresinin dolması sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği sonraki üç yıl daha devam eder. 
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerin belirlenmesi esastır.
TEKS-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) TEKS-TEK çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda TEKS-TEK üyelerine gönderilir. TEKS-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı
veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) TEKS-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti
ile toplanır.

c) TEKS-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) TEKS-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafın-

dan yürütülür.
d) TEKS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en

az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) TEKS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi or-

tamda gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, TEKS-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-
yacağına komite başkanı karar verir.     

g) Toplantı tutanağı, TEKS-TEK toplantısından sonra on beş gün içerisinde üyelere,
sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak TEKS-TEK’e davet edilebilir. 
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ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, yürüt-
tükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere TEKS-TEK’e davet edilebilir. 

i) Bakanlık, TEKS-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendir-
me yetkisine sahiptir.

j) TEKS-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. 
TEKS-TEK'in görevleri
MADDE 7- (1) TEKS-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara

görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
c) Tekstil ve hazırgiyim sanayi politikasının, çevreci ve döngüsel ekonominin gerekle-

rine uyumlu olarak dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak, çevreci ve yenilikçi çalışmalara
destek vermek, sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ku-
rumlar ve kuruluşlar arası koordinasyon sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerileri iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında ge-
rekli işbirliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklık
getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm öne-
rileri geliştirmek.

f) Tekstil ve hazırgiyim sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat ve mevcut duruma iliş-
kin değerlendirme yapmak.

g) Tekstil ve hazırgiyim sanayi ve alt sektörleri ile ilgili alt çalışma grupları vasıtasıyla
gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) TEKS-TEK, sektör ve ilgili mevzuat temelinde alt çalışma grupları

oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir. 
(3) Alt çalışma grubu toplantıları Bakanlık ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık dışında

veya çevrimiçi ortamda yapılabilir. 
(4) TEKS-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı çalışmaları

TEKS-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar Genel Müdürlük tarafından uygun

görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil

Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2008-9) yürürlük-
ten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU 

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/15)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda toprak ürünleri sanayi sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikala-
rının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda ya-
pılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çö-
züm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul
ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile

çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ç) TOPRAK-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili

sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesini,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
TOPRAK-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

TOPRAK-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) TOPRAK-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur: 
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
ç) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye. 
e) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlü-

ğünü temsilen bir üye.
f) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
g) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
ğ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.
h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye. 
ı) İstanbul Sanayi Odasını temsilen bir üye.
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i) Türkiye Seramik Federasyonunu temsilen bir üye.
j) Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunu temsilen bir üye.
k) Türkiye Çimento Sanayicileri Birliğini temsilen bir üye.
l) Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliğini temsilen bir üye.
m) Türkiye Hazır Beton Birliğini temsilen bir üye.
n) Türkiye Mermer ve Doğaltaş ve Makinacıları Üreticileri Birliğini temsilen bir üye.
o) Orta Anadolu Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğini tem-

silen bir üye.
ö) İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
p) Bims Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
r) Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
s) Kireç Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ş) Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneğini temsilen bir üye.
t) Seramik Araştırma Merkezini temsilen bir üye.
u) Cam sanayini temsilen her dönem Bakanlık tarafından belirlenecek bir üye.
ü) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
v) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.
(2) TOPRAK-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuru-

luşlar tarafından belirlenir. 
(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder.   
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerin belirlenmesi esastır. 
TOPRAK-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) TOPRAK-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda TOPRAK-TEK üyelerine gönderilir. TOPRAK-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini
yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) TOPRAK-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik da-
veti ile toplanır.

c) TOPRAK-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürü-
tür.

ç) TOPRAK-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi ta-
rafından yürütülür.

d) TOPRAK-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda
en az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 

e) TOPRAK-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi
ortamda gerçekleştirilebilir.

f) Toplantı başlangıcında, TOPRAK-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gün-
dem maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir.  Teklifin gündeme alınıp
alınmayacağına komite başkanı karar verir. 

g) Toplantı tutanağı, TOPRAK-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde
üyelere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak TOPRAK-TEK’e davet edebilir. 
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ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere TOPRAK-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, TOPRAK-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgi-
lendirme yetkisine sahiptir.

j) TOPRAK-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. 
TOPRAK-TEK'in görevleri
MADDE 7- (1) TOPRAK-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak.
c) Toprak ürünleri sanayi politikasının, çevreci ve döngüsel ekonominin gereklerine

uyumlu olarak dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak, çevreci ve yenilikçi çalışmalara destek
vermek, sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için kurumlar ve
kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında ge-
rekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) Sektöre ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut duruma ilişkin de-
ğerlendirme yapmak.

g) Toprak ürünleri sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla ge-
rekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) TOPRAK-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grup-

ları oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir.
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.
(4) TOPRAK-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

TOPRAK-TEK’e sunar.
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 6/6/2014 tarihli  ve 29022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak

Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM:
2014/17) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORMAN ÜRÜNLERİ, KÂĞIT VE MOBİLYA SANAYİ TEKNİK

KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ HAKKINDA
TEBLİĞ (SGM-2022/16)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi sektörlerine ilişkin; sanayi ve
teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulan-
ması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek
ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komi-
tenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komite-

sinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü, 
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ç) ORKAMO-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili

sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik
Komitesini,

d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
ORKAMO-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

ORKAMO-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) ORKAMO-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden

oluşur: 
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
ç) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye. 
e) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
f) Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
g) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
ğ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.
h) Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığını temsilen bir üye.
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ı) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca seçilecek üniversitelerin orman ürünleri, kâğıt
ve mobilya sanayi ile ilgili mühendislik bölümü öğretim üyelerini temsilen bir üye.

i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-
törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.

j) İstanbul Sanayi Odasını temsilen bir üye.
k) Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir

üye.
l) Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
m) Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfını temsilen bir üye.
n) Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
o) Mobilya Dernekleri Federasyonunu temsilen bir üye.
ö) Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneğini temsilen bir üye.
p) Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
r) Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
s) MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ş) Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye. 
t) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
u) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.
(2) ORKAMO-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuru-

luşlar tarafından belirlenir. 
(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği sonraki üç yıl daha devam eder. 
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçimlerinde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrü-

beye sahip üst düzey temsilcilerin belirlenmesi esastır.
ORKAMO-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) ORKAMO-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda ORKAMO-TEK üyelerine gönderilir. ORKAMO-TEK üyeleri, gündeme ilişkin talep-
lerini yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) ORKAMO-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik da-
veti ile toplanır.

c) ORKAMO-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürü-
tür.

ç) ORKAMO-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi ta-
rafından yürütülür.

d) ORKAMO-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda
en az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 

e) ORKAMO-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi
ortamda gerçekleştirilebilir.

f) Toplantı başlangıcında, ORKAMO-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gün-
dem maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir.   Teklifin gündeme alınıp
alınmayacağına komite başkanı karar verir. 

g) Toplantı tutanağı, ORKAMO-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde
üyelere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak ORKAMO-TEK’e davet edebilir. 
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ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, yürüt-
tükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere ORKAMO-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, ORKAMO-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgi-
lendirme yetkisine sahiptir.

j) ORKAMO-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. 
ORKAMO-TEK 'in görevleri
MADDE 7- (1) ORKAMO-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak. 
c) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi politikasının, çevreci ve döngüsel ekono-

minin gereklerine uyumlu olarak dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak, çevreci ve yenilikçi
çalışmalara destek vermek, sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması
için kurumlar ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında ge-
rekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklık
getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm öne-
rileri geliştirmek.

f) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi sektörlerine ilişkin; üretim, ithalat, ihracat
ve mevcut duruma ilişkin değerlendirme yapmak.

g) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ve alt sektörleri ile ilgili alt çalışma grupları
vasıtasıyla gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) ORKAMO-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma

grupları oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir. 
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir. 
(4) ORKAMO-TEK; alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcile-

rinin katılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

ORKAMO-TEK’e sunar. 
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar Genel Müdürlük tarafından uygun

görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 6/3/2008 tarihli ve 26808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
(Tebliğ No: SGM/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
METAL SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/17)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda metal sanayi sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının ha-
zırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak
çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yol-
larını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esas-
larını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Metal Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul

ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ç) METAL-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Metal Sanayi Teknik Komitesini,
d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
METAL-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

METAL-TEK’in oluşumu
MADDE 5- (1) METAL-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur: 
a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.
b) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
e) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
f) Bakanlık Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
g) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.
ğ) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
h) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
ı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye. 
i) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.
j) Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığını temsilen bir üye.
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k) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-
törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.

l) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini temsilen bir üye.
m) Türkiye Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.
n) Türkiye Çelik Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.
o) Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ö) Çelik Boru İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye.
p) Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
r) Girişimci Alüminyum ve Sanayici İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.
s) İstanbul Bakır ve Pirinç Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ş) Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
t) Genel Galvanizciler Derneğini temsilen bir üye.
u) Türk Yapısal Çelik Derneğini temsilen bir üye.
ü) Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneğini temsilen bir

üye.
v) Soğuk Haddeleme Galvanizli ve Boyalı Sac Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.
y) SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğini temsilen bir

üye.
z) Çelik Dış Ticaret Derneğini temsilen bir üye.
aa) Vasıflı ve Parlak Çelik Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.
bb) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye. 
cc) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye. 
(2) METAL-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir. 
(3) Üyeliğin görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. 
(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerin belirlenmesi esastır. 
METAL-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) METAL-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda METAL-TEK üyelerine gönderilir. METAL-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini
yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) METAL-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti
ile toplanır.

c) METAL-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) METAL-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tara-

fından yürütülür.
d) METAL-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en

az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) METAL-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi or-

tamda gerçekleştirilebilir. 
f) Toplantı başlangıcında, METAL-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-
yacağına komite başkanı karar verir.  

g) Toplantı tutanağı, METAL-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde
üyelere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 
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h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak METAL-TEK’e davet edebilir. 

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere METAL-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, METAL-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilen-
dirme yetkisine sahiptir.

j) METAL-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
METAL-TEK'in görevleri
MADDE 7- (1) METAL-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
c) Metal sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, dengeli ve sü-

ratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yönelik
vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Ba-
kanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.

f) Metal sanayi sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut du-
rumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Metal sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik
çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları
takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) METAL-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grup-

ları oluşturabilir. 
(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir. 
(4) METAL-TEK; alt çalışma gruplarına, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.
(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

METAL-TEK’ e sunar.
(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9- (1) 26/2/2014 tarihli ve 28925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Metal

Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/2)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
RAYLI SİSTEMLER SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(SGM-2022/18)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda raylı sistemler sanayi sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikala-

rının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda ya-

pılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çö-

züm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul

ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile ça-

lışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

ç) RAY-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör

kuruluşları temsilcilerinden oluşan Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesini,

d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

RAY-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

RAY-TEK’in oluşumu

MADDE 5- (1) RAY-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.

b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

d) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.

e) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
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f) Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

g) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.

ğ) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

h) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlü-

ğünü temsilen bir üye.

ı) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.

i) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.

j) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketini temsilen bir

üye.

k) Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketini temsilen bir üye.

l) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen üniversitelerden üç üye.

m) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.

n) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.

o) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.

ö) Türk Patent ve Marka Kurumunu temsilen bir üye.

p) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye.

r) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sek-

törler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.

s) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini temsilen bir üye.

ş) Türkiye İhracatçılar Meclisini temsilen bir üye.

t) Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

u) Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Derneğini temsilen bir üye.

ü) Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneğini temsilen bir üye.

v) Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezini temsilen bir üye.

y) Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneğini temsilen bir üye.

z) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye.

aa) TRtest Test ve Değerlendirme Anonim Şirketini temsilen bir üye.

bb) Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen bir üye.

cc) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

çç) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.

(2) RAY-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir. 

(3) Üyeliğin, görev süresinin dolması sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi

yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. 

(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi

Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye

sahip üst düzey temsilcilerin belirlenmesi esastır. 
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RAY -TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6- (1) RAY-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik or-

tamda RAY-TEK üyelerine gönderilir. RAY-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya
elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) RAY-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile
toplanır.

c) RAY-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.
ç) RAY-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından

yürütülür.
d) RAY-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az

iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. 
e) RAY-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda

gerçekleştirilebilir.
f) Toplantı başlangıcında, RAY-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem

maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınma-
yacağına komite başkanı karar verir.         

g) Toplantı tutanağı, RAY-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üye-
lere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. 

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde
yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen
görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. 

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum,
kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak RAY-TEK’e davet edebilir. 

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere RAY-TEK’e davet edebilir. 

i) Bakanlık, RAY-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme
yetkisine sahiptir.

j) RAY-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
RAY-TEK’in görevleri
MADDE 7- (1) RAY-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışma-

larda görüş ve önerileri sunarak katkı sağlamak. 
b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
c) Raylı sistemler sanayi politikasının, döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, den-

geli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye
yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar ara-
sında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm öne-
rileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek. 

d) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa
kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirmek.
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e) Raylı sistemler sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut

durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

f) Raylı sistemler sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla ge-

rekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

g) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları

takip etmek. 

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler

MADDE 8- (1) RAY-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları

oluşturabilir. 

(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirle-

nir.

(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık

dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir. 

(4) RAY-TEK; alt çalışma gruplarına, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin

katılımını sağlar.

(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları

RAY-TEK’e sunar. 

(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun gö-

rülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde

yayımlanabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9- (1) 3/4/2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Raylı

Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SVGM-

2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/5)

MADDE 1- 26/2/2013 tarihli ve 28571 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4630 

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

 
 4727 
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Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4721 

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

 
 4675 

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

 
 4652 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 ADET ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 adet çok 

fonksiyonlu renkli yazıcı ihtiyaç sahibi 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 (140-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 şartnamesi ile 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, 09/05/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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 Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 4772/1-1 
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280 MM’LİK HDPE POLİETİLEN (PE-100) SU BORUSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü Açık Ocak Sahasında Bulunan Suların Saha Dışı Atım İşlemleri Esnasında 

Kullanılmak Üzere 280 mm’lik HDPE Polietilen (PE-100) Su Borusu Alımı işi Açık İhale usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/393941 
1-İdarenin 
a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad. No: 206 Çan/ÇANAKKALE  
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr  
d) İnternet adresi: : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : ÇLİ Müdürlüğü Açık Ocak Sahasında Bulunan Suların Saha 

Dışı Atım İşlemleri Esnasında Kullanılmak Üzere 2 Kalemde 
Toplamda 1300 Mt 280 mm’lik HDPE Polietilen (PE-100) Su 
Borusu Alımı 

b) İşin Yapılacağı Yer  : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Çan/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü  : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer  : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati  : 10/05/2022 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya no  : 108-KÇLİ/2022-0451 
4- İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde 

görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan 
Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 000003,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82” nolu 
ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta-
kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile 
ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak 
veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen 
adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir 
şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak 
kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 10/05/2022 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 

 



25 Nisan 2022 – Sayı : 31820 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliyle her bir iş 
kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 

ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
 4771/1-1 

—— • —— 
BÖLGESEL TRENLERDE YİYECEK İÇECEK SATIŞI YAPILMASI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/420887 
1-İdarenin : 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71609-71619 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
İhale konusu malın adı ve miktarı : Bölgesel Trenlerde Yiyecek İçecek Satışı Yapılması İşi 
1- İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi 
No:3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

2- Yukarıda belirtilen ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Maddesine istinaden 
Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
09/05/2022 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

  
Muhammen Bedel 

(Aylık) 
Muhammen Bedel 

(2 Yıllık) 
%3 Geçici Teminat 

İstanbul Bölgesel 
Trenleri 

KDV Hariç 8.200,00 TL 196.800,00 TL 5.904,00 TL 

İzmir Bölgesel 
Trenleri 

KDV Hariç 27.600,00 TL 662.400,00 TL 19.872,00 TL 

Adana Bölgesel 
Trenleri 

KDV Hariç 32.000,00 TL 768.000,00 TL 23.040,00 TL 

 4793/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
ÇOK PARAMETRELİ HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYON SİSTEMİ (4 ADET), 

GATEWAY SERVER SİSTEMİ, MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ, MERKEZİ MONİTÖR 
SİSTEMİ SKORLAMA SİSTEMİ (ION) Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü 
maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında 
ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 
istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2022/408304  
1- İdarenin 
a) Adresi  : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 
Bornova/İZMİR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası  : 0232 311 2166 - 0232 311 2014 
  0232 388 10 74 
c) Elektronik posta adresi  : idari@mail.ege.edu.tr 
2- Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Tıbbi Cihaz Alımları 
b) Teslim yeri  : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Bornova/İZMİR 
c) Teslim tarihi  : 120 takvim günüdür. 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer  : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 11.05.2022 Çarşamba 14:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

 



25 Nisan 2022 – Sayı : 31820 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 
dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Adayın 300.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir., 

4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.4.3. Teklif veren firma üretici veya yetkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir. 

4.4.4. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T. C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 

olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 

4.4.5. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı veya bayii olarak ÜTS 

ye kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname 

eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4704/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION-QCBS) 

REPUBLIC OF TURKEY 
MINISTRY OF ENVIRONMENT, URBANISATION AND CLIMATE CHANGE 

(MOEUCC) 
GENERAL DIRECTORATE of CONSTRUCTION AFFAIRS (GDCA) 

TURKEY ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS PROJECT 
CONSULTANCY SERVICES FOR ENERGY AUDITS, TECHNICAL DESIGNS AND 

CONSTRUCTION SUPERVISION SERVICES FOR ENERGY EFFICIENCY 
RENOVATIONS IN PUBLIC BUILDINGS 

Reference No: 
(EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-10) 

This request for expressions of interest follows the General Procurement Notice for this 
project that appeared in UNDB with reference no WB 8227-07/19.  

Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change has received financing from 
the World Bank toward the cost of the Energy Efficiency in Public Buildings Project (EEPBP) 
and intends to apply part of the proceeds for consulting services.  

The General Directorate of Construction Affairs (“GDCA”) of the Ministry of 
Environment, Urbanization and Climate Change (MoEUCC) serves as the main implementing 
agency for the Project. A project implementation unit (PIU) has been established under GDCA to 
manage the activities related to the Project. The overall objective of EEPBP is to reduce energy 
use in central government buildings and develop a transition plan to develop and scale-up suitable 
sustainable financing and institutional mechanisms to support a national program. The 
implementation period for the project is planned as 6 years.  

Table 1 indicates the tasks to be provided under the scope of the consulting services (“the 
Services”). 

Table 1: The Consultant’s Services 

No Services to be provided 

(i) 

conduct investment grade energy audits of below-listed public buildings to identify and 
recommend energy efficiency measures (EEMs) for implementation of energy 
efficiency (EE) projects according to the given template and prepare full detailed audit 
reports with use of the older audit reports as reference, if exists 

(ii) 
prepare detailed designs and technical specifications including BOQs and cost 
estimates for energy efficiency renovations in below-listed public buildings based on 
detailed energy audit reports, local laws/standards/regulations 

(iii) identify environmental and social risks associated with the building renovations and 
prepare Environmental and Social Management Plans (ESMPs) for each building site 

(iv) assist the PIU on preparation of bidding documents, clarifications, amendments, 
updating cost estimates, etc. until construction contract award 

(v) carry out construction supervision, ensure adherence to ESMPs, local laws/regulations 
and building commissioning 

(vi) supervise any remedial works during the 12-month Defects Notification Period 

(vii) conduct Measurement and Verification (M&V) over a period of 12 months, under the 
Supervision Contract 
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Under the EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-10 contract package above-mentioned 
tasks will be undertaken for two (2) campuses listed below, which having a closed area 
approximately 708.321,00 m². 

Table 2: List of Campuses 

 Name of Campus 
Beneficiary 
Institution 

City 
Construction Area 

(m²) 

1 İstanbul Courthouse Ministry of Justice İstanbul 343.000,00 

2 
İstanbul Anatolian 

Courthouse 
Ministry of Justice İstanbul 365.321,00 

TOTAL 708.321,00 

The estimated duration for the Services listed in Table 1 is envisaged as 27 months in total 
(7 months for the Energy Audit and Design Phase Services, (tasks (i) to (iv)), 8 months for the 
Construction Supervision Phase Services (task (v)) and 12 months for the Defects Notification 
Period (tasks (vi) to (vii))).  

The detailed Terms of References (TORs) for the Services can be found at the following 
web page address: https://www.kabev.org/ihale-ilanlari/ 

The General Directorate of Construction Affairs (GDCA) now invites eligible consulting 
firms to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide 
information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to 
perform the Services.  

The selection criteria for the short-listing are:  
● The Consultants should be in the consulting business for not less than the last 10 years 

prior to deadline for submission of interests 
● The Consultants should have at least 5 years of similar experience prior to deadline for 

submission of interests in the Services listed in Table 1,  
● The Consultants should demonstrate sound administrative and financial capacity 
● The Consultants should demonstrate availability of the key experts for the performance 

of the services described in the TOR;  
Note: Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.  
Interested consulting firms are also encouraged to provide the below list:  
● Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, 

year of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years 
(2017-2018-2019-2020-2021), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise, 
brief description of ongoing assignments;  

● Details of most relevant ten (10) contracts undertaken for the past ten (10) years, 
including value of consulting services and value of works, closed area, location, number of staff 
involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of 
services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion 
dates, brief description of the contract;  

Note: GDCA reserves sole right to request Consultant for verification of any submitted 
document/information in accordance with the applicable Law. 
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The attention of interested Consultants is drawn to paragraphs 3.14, 3.16, and 3.17 of the 
World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016, revised Nov. 2017 and 
August 2018) (“Procurement Regulations”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of 
interest.  

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications but should 
indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. 
In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture should have a legal entity and 
shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected. Interested consultants 
should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub-
consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” 
and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Consultants shall 
submit only one EOI either individually as a single consultant or as a partner in a joint venture. 
Consultants may associate with more than one firm or joint venture in the capacity of a sub-
consultant. No firm can be a sub-consultant while submitting an EOI individually as a firm or as a 
partner of a joint venture. Sub-consultants’ experience will not contribute in evaluating the 
experience of the interested single consultant or joint venture. Sub-consultants’ qualifications and 
experience will only be considered in evaluating the personnel capacity of the interested single 
consultant or joint venture.  

If the same firm is considered for inclusion in the short lists of concurrent assignments, 
the Borrower shall assess the firm’s overall capacity to perform multiple contracts before 
including it in more than one short list. In addition, the Borrower shall assess the performance of 
the consultants who are/were executing/executed similar assignments to the Client before 
including them in the short list. In the short listing assessment, the Borrower at its discretion, may 
give preference to the eligible consultants who has not been awarded contract under the subject 
Project but is found to be fully qualified and has capacity to perform the required services. 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection 
(QCBS) method set out in the Procurement Regulations.  

Further information can be obtained at the address below from 10.00 a.m. to 4:00 p.m. 
(Turkey Local Time).  

Expressions of interest to be clearly marked “CONSULTANCY SERVICES FOR 
ENERGY AUDITS, TECHNICAL DESIGNS AND CONSTRUCTION SUPERVISION 
SERVICES FOR ENERGY EFFICIENCY RENOVATIONS IN PUBLIC BUILDINGS” must be 
delivered in a written form to the address below in person or by e-mail or courier by indicating 
the title and the reference code (EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-10) by May 18, 2022 till 
4:00 p.m. (Turkey Local Time).  

Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change 
General Directorate of Construction Affairs  
External Investments Department  
Attn: Esra Turan Tombak (Project Director)  
Mustafa Kemal Mahallesi, 2082. Cadde, No: 52, 06510  
Çankaya / ANKARA 
Tel: 0312 480 07 50 
E-mail: ihale.dky@csb.gov.tr  
web-site: https://www.kabev.org 
    4822/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye 

İşletme Müdürlüğünden:  
İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ HEYKEL YARIŞMASI İLANI 
YARIŞMANIN ADI 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması  
YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ 
Heykel Yarışması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile 53. Maddesi ve 

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve 
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine (“Yönetmelik”) dayanarak gerçekleştirilmektedir.  

Heykel Yarışması, Yönetmelik ve şartnamede öngörülen koşulların yerine getirilmesi 
kaydıyla tüm katılımcılara açık olacak şekilde tek kademeli ve serbest ulusal güzel sanat eseri 
yarışması olarak düzenlenecektir.   

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ 
Heykel Yarışması, görsel ve/veya algısal, kavramsal sanat değerleri, yapının iç ve/veya 

dış mekanlarının ve kentsel mekanların mimari ve peyzaj değerleri ile bütünleşebilen, her türlü 
teknik ve/veya teknolojik uygulamaları ile, resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray, mozaik ve 
su/ışık/ ses efektleri ve benzeri yöntemlerle elde edilen eserleri konu almaktadır.  

Yarışma sonucunda kazanan tasarım İdarece uygun görülmesi halinde uygulanarak, 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Mete Caddesi’nin kesişiminde bulunun ve ekte yer alan 
krokide gösterilen alanda konumlandırılacaktır. Yarışmaya katılan tasarımlar İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezinin tarihi, kültürel ve mimari dokusunu öne çıkarmaya yönelik, ekli krokide 
bulunan alana uygun olarak ve aşağıda belirtilen çevresel faktörler göz önünde bulundurularak 
tasarlanacaktır.  

Eser, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi cephesinin kalıcı bir parçası haline geleceğinden 
mekânsal bütünlüğe uygun, 

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin meydanla iletişimine katkıda bulunacak şekilde, 
kimliğine uygun, 

Eserin yerleştirileceği alanın koordinatlarına uygun, 
Eserin arkasında yer alan ağaca zarar vermeyecek ve ağaçla uyum içinde olacak şekilde,  
Yakın çevre ile uyum içinde ve Taksim Meydanından algılanacak şekilde tasarlanmalıdır. 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar aşağıdaki gibidir: 
Yarışmaya son başvuru günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olan herkes katılabilecektir. 
Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım kabul edilecektir. Yarışmaya ekip olarak 

katılımlarda ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 
Yarışma şartnamesi İdarenin adresinde ve www.akmistanbul.gov.tr internet sitesinde 

yayınlanacak ve görülebilecektir. Ancak yarışmaya katılacak olanların yarışma şartnameleri ve 
eklerini satın almaları zorunludur.  

Aşağıda yer alan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya 
katılmamış sayılır. 
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• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
• Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan aralarında belirleyecekleri ve idareye bildirecekleri bir kişinin bu şartı yerine 
getirmesi yeterlidir), 

• İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 
onaylamakla görevli olmamak, 

• İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. 
YARIŞMA TAKVİMİ 
Tasarımların kabul edilmeye başlanacağı tarih :25/04/2022 
Soru sormak için son tarih :25/05/2022 
Soruların yanıtlarının gönderilmesi :29/05/2022 
Tasarımların son teslim tarihi  :25/07/2022 – 17.00 
Jüri toplanma tarihleri  :28/07/2022 
Kolokyum :15/08/2022 
Sergi :Sergi tarihleri www.akmistanbul.gov.tr adresinde açıklanacaktır.  
JÜRİ ÜYELERİ 
Danışman Jüri Üyeleri 
Alper ÖZKAN (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd.) 
Süleyman Saim TEKCAN (Sanatçı)  
Asli Jüri Üyeleri  
Celaleddin ÇELİK (Mimar-Sanatçı) 
Günseli KATO (Sanatçı) 
Hüsamettin KOÇAN (Sanatçı-Akademisyen) (Jüri Başkanı)  
Murat TABANLIOĞLU (Mimar) 
Osman DİNÇ (Heykeltıraş) 
Seçkin PİRİM (Heykeltıraş) 
Şakir GÖKÇEBAĞ (Sanatçı) 
Yedek Jüri Üyeleri  
İsmail EĞLER (Sanatçı) 
Mehmet Ali UYSAL (Sanatçı)  
Rıfat ŞAHİNER (Sanatçı-Akademisyen) 
Tansel TÜRKDOĞAN (Sanatçı-Akademisyen) 
Raportörler  
Başar ÇAVUŞOĞLU (Kültür ve Turizm Uzmanı) 
Elanur EVCİ ERCAN (Arkeolog) 
Elif BOZKURT (Tasarım ve Sanat Danışmanı) 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 25 Nisan 2022 – Sayı : 31820 

ÖDÜLLER 
Birincilik Ödülü  150.000,00 TL 
İkincilik Ödülü 100.000,00 TL 
Üçüncülük Ödülü 50.000,00 TL olarak belirlenmiştir.  
Mansiyon Ödülü olarak 3 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için ; 
Mansiyon  20.000,00 TL 
Mansiyon 20.000,00 TL 
Mansiyon 20.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca satın almalar için jüri emrine 120.000 TL ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, 

dilediği sayıda yapıta dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir. 
Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödül tutarları İdare tarafından net olarak 

ödenecektir. Ödül tutarlarının ödemesi, kazanan yarışmacıların vergi borçları ve sigorta prim 
borçları olmadığına dair belge ibrazı sonrası yapılacaktır. Kazanan yarışmacıların herhangi bir 
borcunun bulunmadığı durumda damga vergisi kesintisi yapılarak ödül tutarı ödenecektir.  

Kazanan yarışma ekibinin kimlik zarfında belirtecekleri ilgili kişinin banka hesabına, 
sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde ilgili kişiye ödeme yapılacaktır. 

Birden fazla ödül kazanılan başvurularda kazanılan en yüksek miktardaki ödül geçerli 
olacaktır.  

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ  
Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için yarışmacılar İdareye şahsen başvurmalı ve 

şartname bedeli olan 100 TL bedeli ödemelidir. Yarışmacılar şartname bedelini İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Beşiktaş/İstanbul 
Şubesi TR03000100052996429791500 IBAN nolu hesap numarasına “İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi Heykel Yarışma Şartnamesi Bedeli” açıklaması ile gönderecektir. Söz konusu bedelin 
yatırıldığına dair dekontun İdareye elden sunulması akabinde şartname ve ekleri yarışmacılara 
verilecektir.  

Gerekliliklerin yerine getirilmesiyle İdare aşağıda yer alan evrakları yarışmacıya 
gönderecektir.  

7.1. Yarışma Şartnamesi 
7.2. Vaziyet Planı (EK-1) 
7.3. AKM Ön Cephe ve Çeşitli Perspektifler (EK-2) 
7.4. Başvuru Formu (EK-3) (Ekip katılımlarında EK-3/1 ile birlikte) 
7.5. Eser Kullanım Protokolü (EK-4) 
YER GÖRME 
Yarışmada yer görme zorunluluğu bulunmamaktadır.  
İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Yarışmayı Açan Kurum : İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü 
Adres  :  Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No: 2   34437 
  Beyoğlu/İSTANBUL  
E-posta : heykelyarismasi@akmistanbul.gov.tr 
Web adresi : www.akmistanbul.gov.tr 
Sosyal medya hesapları : Instagram: akmistanbul 
Twitter : @AkmIstanbul 
  4581/1-1 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

İŞÇİ ALIM İLANI 

Kurumumuza işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru beden işçisi olarak daimi 

işçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak 1 (Bir) personel için genel şartlar ve mali haklar 

aşağıda belirtilmiştir; 

Genel Şartlar; 

 KPSS’ ye girmiş olmak 

 Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,  

 Askerlik ile ilişiği bulunmamak, (erkek adaylar için),  

 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya mamullük aylığı 

almamak,  

 Yükseköğretim Ön Lisans mezunu olmak,  

 Sınavı kazanan adayın; Bulaşıcı bir hastalığı ve ağır işlerde çalışmasına engel teşkil 

edecek hastalığının bulunmadığını belgelemesi. (Görme kusuru, ortopedik rahatsızlık, bel fıtığı, 

hepatit, solunum yolu hastalığı kronik şeker, deri hastalığı egzama vb. rahatsızlıklara ilişkin iş 

yeri hekiminin isteyeceği tahlil ve tetkiklerin aday tarafından yaptırılarak işyeri hekimi 

değerlendirme sonucu düzenlenecek sağlık belgesi.) 

 Kurumumuzda yapılacak mülakat sınavı sonrasında Atatürk Orman Çiftliği 

Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde beden gücüyle çalıştırılacağından ağır işlerde de çalışabilir 

olması gerekmektedir.  

 Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet 

sitesinin (www.aoc.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde 

olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 Adayların, başvurunun son günü itibariyle ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep 

edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir. 

 Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Müdürlüğümüz internet sitesinin 

(www.aoc.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. 

 Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; 

Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.aoc.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, 

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale 

getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk 

Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunma hakkımız saklıdır. 
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 Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya 
çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafında 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav 
Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5(beş) iş günü içinde karara 
bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi 
olmayan dilekçe veya faxla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate 
alınmaz. 

 Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek 
tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgeleri teslim etmeye 
gidemeyecek olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri 
kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan 
adayların yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. 
nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni 
mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 
15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların belirtilen süre 
içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine, mezkûr yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır. 

Mali Haklar; 
 İşe ilk girişte (iki aylık deneme süresinde) aylık maaş asgari ücret üzerinden 

ödenecektir. 
 1 (Bir) öğün yemekte ayni olarak ayrıca verilecektir. 
 Fiilen çalışılan gün başına 1 gidiş ve 1 geliş olmak üzere brüt 2 bilet ücreti nakdi 

olarak ödenecektir. (EGO tarifesi üzerinden)   
 2 aylık deneme süresi bitiminde iş sözleşmesin de belirtilen ücret skalası hükümleri ve 

sosyal yardımlar uygulanacaktır. 
 Kurumumuzda işçi statüsünde çalışan personele yılda dört defa ikramiye ödemesi 

yapılmaktadır. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
 Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezlerinden veya internet 

sitesinden 25-29 Nisan 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. 
Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylardan istenilen 

belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin duyurular Müdürlüğümüz (aoc@aoc.gov.tr) 
adresinden ilan edilecektir. 

 Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların 
duyurulması ve çağrılar Müdürlüğümüzün internet sitesinde (aoc@aoc.gov.tr) ilan yoluyla 
yapılacaktır. 

  4824/1-1 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 

belirtilen bölüm ve anabilim dallına Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet 

adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya 

sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın 

dosyalarını ekleyerek, ilgili birime; 

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 

gün içerisinde başvuracaklardır. 

 GENEL AÇIKLAMALAR 

-Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi 

müracaat dosyasına ekleyeceklerdir. 

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir. 

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.) 

-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları 

ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 

başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin 

edilebilir. 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ANASANAT 

DALI/PROGRAMI 

UNVANI 

TAHSİS EDİLEN KADRO  

DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

İşletme alanında doktora yapmış, 

Sağlık kurumlarında mutluluk ve iş 

tatmini ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

 4679/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara 
müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. 
Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca 
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de 
pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvuracaklardır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik 
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, 
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim 
belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını 
dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe 
aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır. 

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci 
maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim 
üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak 
başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru 
şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine 
başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. 

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz 
web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, 
doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce 
Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile 
herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 
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Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 
tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni 
kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 
 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI/PROG. 
KADRO UNVANI DERECE ADET 

Fen Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji Profesör(1) 1 1 

Fen Fakültesi Biyoloji Biyoteknoloji Profesör(2) 1 1 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Yapı Profesör(3) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör(4) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör(5) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör(6) 1 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör(7) 1 1 

Veteriner Fakültesi 
Besin-Gıda Hijyen ve 

Teknolojisi 
Veterinerlik Besin-Gıda 
Hijyeni ve Teknolojisi 

Profesör(8) 1 1 

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör(9) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 
Bilimler 
Eğitimi 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör(10) 1 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Doçent(11) 1 1 

Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Doçent(12) 1 1 

Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Doçent(13) 1 1 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 

Yönetim Bilimleri Doçent(14) 1 1 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Doçent(15) 1 1 

İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve 

Sinema 
İletişim Bilimleri Doçent(16) 1 1 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine Mühendisliği Enerji Doçent(17) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent(18) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent(19) 1 1 
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Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent(20) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent(21) 1 1 

Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Doçent(22) 1 1 

Diyarbakır Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Motorlu Araçlar ve 
Ulaştırma Teknolojisi 

Otomotiv Teknolojisi 
Pr. 

Doçent(23) 1 1 

Diyarbakır Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Elektronik Teknolojisi 
Pr. 

Doçent(24) 1 1 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi(25) 1 1 

Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doktor Öğretim Üyesi(26) 1 1 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doktor Öğretim Üyesi(27) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doktor Öğretim Üyesi(28) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Öğretim Teknolojileri Doktor Öğretim Üyesi(29) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi(30) 1 1 

Bismil Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri 
Bilgisayar 

Programcılığı Pr. 
Doktor Öğretim Üyesi(31) 1 1 

 
AÇIKLAMALAR 
1. Doçentliğini biyoloji bilim alanında almış olup hidrobiyoloji alanında çalışmaları 

olmak. 
2. Doçentliğini biyoloji bilim alanında almış olup bitki biyoteknolojisi alanında 

çalışmaları olmak. 
3. Doçentliğini inşaat mühendisliği (yapı) anabilim dalında almış olup zemin problemleri 

üzerine çalışmaları olmak. 
4. Doçentliğini genel cerrahi bilim alanında almış olup karaciğer vasküler alanda 

çalışmaları olmak. 
5. Tıpta uzmanlığını farmakoloji, doçentliğini tıbbi farmakoloji alanında almış olup 

psikofarmakoloji alanında çalışmaları olmak. 
6.  Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları (yeni doğan) alanında almış olmak. 
7. Tıpta uzmanlığını tıbbi biyokimya, doçentliğini sağlık bilimleri klinik biyokimya 

alanında almış olmak. 
8.  Doçentliğini veterinerlik gıda hijyeni ve teknolojisi alanında almış olmak. 
9. Doçentliğini tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı bilim alanında almış olup tahıllar 

konusunda çalışmaları olmak. 
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10. Doçentliğini yakınçağ tarihi alanında almış olup Osmanlı modern eğitim kurumları 
konusunda çalışmaları olmak. 

11. Doçentliğini restoratif diş tedavisi bilim alanında almış olmak. 
12. Doçentliğini yeniçağ tarihi bilim alanında almış olmak Osmanlı dönemi yer adları 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
13. Doçentliğini felsefe bilim alanında almış olup epistemoloji alanında çalışmaları 

olmak. 
14. Doçentliğini maliye bilim alanında almış olup kamu mali politikaları ve mali 

teşviklerle ilgili çalışmaları olmak. 
15. Doçentliğini gazetecilik ve medya çalışmaları bilim alanında almış olup basın tarihi 

konusunda çalışmaları olmak. 
16. Doçentliğini sinema bilim alanında almış olup film eleştirisi ve sinema tarihi 

konusunda çalışmaları olmak. 
17. Doçentliğini makine mühendisliği bilim alanında almış olup termik santrallerin analizi 

üzerine çalışmaları olmak. 
18. Doçentliğini üroloji bilim alanında almış olup çocuklarda böbrek taşı cerrahisi 

alanında çalışmaları olmak. 
19. Gastroenteroloji cerrahisi yan dal ihtisası yapmış olmak. 
20. Doçentliğini anesteziyoloji ve reanimasyon bilim alanında almış olup ağrı ve yoğun 

bakım alanlarında çalışmaları olmak. 
21. Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları bilim alanında almış olup çocuklarda 

brusella hastalığı konusunda çalışmaları olmak. 
22. Yüksek lisans ve doktorasını beden eğitimi ve spor bilimleri alanında yapmış olup 

spor bilimleri alanında doçentlik belgesine sahip olmak. 
23. Doçentliğini otomotiv mühendisliği alanında almış olup biyoyakıtlar konusunda 

çalışmaları olmak. 
24. Doçentliğini fizik alanında almış olup plazma fiziği ve nükleer füzyon üzerine 

çalışmaları olmak. 
25. Doktorasını Türk dili ve edebiyatı anabilim dalında yapmış olup tekke-tasavvuf 

şairleri konusunda çalışmaları olmak. 
26. Doktorasını biyoloji anabilim dalında yapmış olup moleküler toksikoloji alanında 

çalışmaları olmak. 
27. Yüksek lisans ve doktorasını hadis alanında yapmış olup Hz. Peygamber ve hadis 

konusunda çalışmaları olmak. 
28. Tıpta uzmanlık eğitimini beyin ve sinir cerrahisinde yapmış olup servikal ve üst 

torakal vidalama kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak. 
29. Doktorasını bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında yapmış olup dijital 

öyküleme konusunda çalışmaları olmak. 
30. Doktorasını eğitim yönetimi alanında yapmış olup disiplin yaklaşımları ile ilgili 

çalışmaları olmak. 
31. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği lisans mezunu olup web tabanlı 

eğitim teknolojileri alanında çalışmaları olmak. 
İlan olunur. 4680/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 

maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 
araştırma görevlileri alınacaktır. 

Fakülte Bölüm Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı Nitelik 

Fen-Edebiyat Psikoloji Araştırma 
Görevlisi 2 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu 
olup, Psikoloji Anabilim Dalında en 
az tezli yüksek lisans öğrencisi 
olması şartı aranır.  

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
İlan Tarihi 25/04/2022 
Son Başvuru Tarihi 09/05/2022 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 11/05/2022 
Giriş Sınavı Tarihi 13/05/2022 
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 17/05/2022 

A-GENEL ŞARTLAR  
1-İlanda belirtilen kadroya yapılacak atamada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci 

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.  

3-ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate 
alınır. 

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.  

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
6-İlanda belirtilen kadroya başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
B-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ  
1-Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Bölüm, adres, telefon no, e-mail gibi 

adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir). 
2-Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3-Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak 

imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 
mezun belgesi). 

4-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi (e-
Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir). 

5- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 
kaydıyla not döküm belgesi). 

6-ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır). 
7-Yabancı dil belgesi. 
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.  
9-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
10-Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 

kaydıyla alınabilir). 
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11-Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 
alınabilir). 

12-2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).  
NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen 

veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik 
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.  

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir. 
Başvuru Adresi:  
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ  
Tel: (0 352) 324 00 00 – Faks: (0 352) 324 00 04 
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden 

(www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 4563/1-1 

—— • —— 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde “4857 sayılı İş Kanunu” 

ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri kapsamında İŞ–KUR üzerinden “sürekli işçi” alınacaktır. 

Genel Şartlar: 
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 
varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

ç) Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve 
günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan vekorunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve 
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk 
olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren olmak. 

Sürekli İşçi 
Meslek 

Alınacak 
Personel 

Sayısı 

En Az 
Öğrenim 
Seviyesi 

En Çok 
Öğrenim 
Seviyesi 

Alım Şekli Özel Şartlar Açıklama/Not 

Temizlik 
Görevlisi 
(Engelli) 

2 
Ortaöğretim 

(Lise ve Dengi) 
Ortaöğretim 

(Lise ve Dengi) 
Kura+Sözlü 

Sınav 

Son başvuru tarihi 
itibarıyla 36 

yaşından gün 
almamış olmak.  

Bu ilana sadece 
engelli adaylar 

başvurabileceklerdir. 

Başvurular, 25/04/2022-29/04/2022 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube 
Müdürlüklerine şahsen, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, e- Devlet üzerinden veya Alo 
170 hattını arayarak yapılacaktır. 

Alıma ilişkin duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. 
 4777/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 
karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı 
yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen 
belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve 
eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) 

İlan Tarihi : 25.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 09.05.2022 
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 10.05.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 12.05.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.05.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr   
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle 
Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral) 
(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / Rektörlüğe Bağlı Bölüm / MYO 

Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.) 
Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri: 
1.Meslek Yüksekokulu’nun İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Yolbaşı Sokak, 

34147 Bakırköy/İstanbul 
2.Fen-Edebiyat Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy 

Yerleşkesi Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Akademik 
Birim Adı 

(Başvuru Yeri) 

Bölüm / Anabilim 
Dalı / Program Adı 

Ve Eğitim Dili 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES 
Puan 
Şartı 
Türü 

ALES 
Puan 
Şartı 

YDS / 
Eşdeğeri 

Puan Şartı 
Özel Şartlar 

Fen- Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji Bölümü, 
Psikoloji Programı 

(Türkçe) 
Arş. Gör. 1 EA 70 50 

Psikoloji Bölümü Lisans 
Mezunu Olmak. Aynı 
Alanda Tezli Yüksek 

Lisans Öğrenimine Devam 
Ediyor Olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Programı 
(Türkçe) 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 SAY 70 Aranmıyor 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği veya 

Matematik- Bilgisayar 
Bilimleri Alanlarının 

Birinden Lisans Mezunu 
Olmak. İlgili Alanların 
Birinde Tezli Yüksek 

Lisans Mezunu Olmak. 
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Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği 
Programı 
(Türkçe) 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 EA 70 Aranmıyor 

Havacılık Yönetimi 
Alanında Lisans Mezunu 

Olmak. Havacılık Yönetimi, 
Sivil Havacılık Yönetimi 
veya İşletme Yönetimi 

Alanlarından Birinden Tezli 
Yüksek Lisans Mezunu 

Olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil Havacılık ve 
Kabin Hizmetleri 

Programı 
(Türkçe) 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 Muaf - Aranmıyor 

Sivil Havacılık, Sivil 
Havacılık Yönetimi, Hava 
Taşımacılığı Alanlarından 

Birinde Tezli Yüksek 
Lisans Yapmış Olmak ya 

da Lisans Mezuniyeti 
Sonrası Belgelendirmek 
Kaydıyla Sivil Havacılık 
Sektöründe En Az 5 Yıl 
Çalışma Tecrübesine 

Sahip Olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Uçak Teknolojisi 
Programı 
(Türkçe) 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 SAY 70 Aranmıyor 

Uçak Mühendisliği, 
Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Malzeme 
Mühendisliği veya Uçak 

Bakım ve Onarım 
Alanlarının Birinden Lisans 

Mezunu Olmak. İlgili 
Mühendislik Alanlarının 

Birinde Tezli Yüksek 
Lisans Mezunu Olmak. 

Genel Şartlar:  
1. 657 sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir. 
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. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

4. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması 
Gerekmektedir. 

5. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
6. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış 

olması, 
7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv 

kayıtlarının bulunmaması, 
8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
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9. Müracaat edecek adayların sınavların aynı gün yapılacak olmasından dolayı tek bir 
kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki 
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (birden fazla kadro ilanı olması durumunda) 

Muafiyet: 
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim 
elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları 
haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İstenen Belgeler: 
1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm 

Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, e-Mail 
Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. 
Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep 
Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul 
Edilir.) 

2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, 
Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta 
Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya 
Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV) 
5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)   
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci 

Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin 
Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen 
Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz 
Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından e-Devlet Üzerinden Doğrulanma 
İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,) 

7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri, 
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi. (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten 

itibaren beş yıl için geçerlidir.) 
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen 

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, 
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten 

Alınacak Belge, 
11. e-Devletten Adli Sicil Sorgulaması Yapılarak Alınacak, Resmi Kuruma Hitaben, Belge 

Verilme Nedeni Diğer Seçilerek Üniversitemize İbraz Edilmek Üzere “Adli Sicil Kaydı” ve “Arşiv 
Sicil Kaydı” Bulunmadığını Gösterir Barkotlu Belge, 

12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri ile Yeminli Mütercim 
Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri, 

13. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Sektör de Çalışma Tecrübesini 
Gösteren, Unvanını ve Kıdem Süresini İçeren Çalışılan Yerlerden Alınacak Onaylı Çalışma Belgesi.   

14. Varsa Yayınlanmış veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar. 
 4755/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim 
görevlisi (ders verecek) alınacaktır.  

GENEL ŞARTLAR:  
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (başvuru dilekçelerinde ALES muafiyetinden 
yararlanmayı talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 
puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle 
geçerlidir; 25 Nisan 2017’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir). 

* İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında, T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 28.12.2021 tarih ve 445 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek 
Yüksekokulu bünyesindeki Bölüm/Programlar için, adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) 
tam puan üzerinden asgari 65 (altmışbeş) puan almış olmak şartı aranır.   

* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

ÖZEL ŞARTLAR: 
* 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. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:   
* Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine 

hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan dilekçe örneği çıktı alınıp 
güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans ve yüksek lisans 
mezuniyet belgeleri, varsa doktora mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin (transkript) resmi 
(onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin 
asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir). Yüksek lisans not 
dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli 
yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi, doktoraya devam 
edenlerin öğrenim görülen üniversitesinden güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not 
dökümleri (transkripti) gerekmektedir. 
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* Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)  

* Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 
olmamak) resmi (onaylı) belge 

* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi 
Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 
Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden 
yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) numaralı bendi 
kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan 
akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi 
(onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu 
kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü       
(e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

* Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması 
gerekmektedir. 

* Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 
esnasında e-Devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.  

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 
No:37-39 PK. 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.  

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 25.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 09.05.2022 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 12.05.2022 
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 16.05.2022 
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 18.05.2022  
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim 

sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru 
belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm 
işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare 
gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
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Y.Okul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Aranan Şartlar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Ulaştırma Hizmetleri 
Bölümü/Marina ve Yat 
İşletmeciliği Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Lojistik, Deniz Ulaştırma, Denizcilik 
İşletmeleri Yönetimi alanlarından birinden 
tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla, lisans mezuniyeti 
sonrası yükseköğretim kurumlarında ders 
verme deneyimine sahip olmak. 

Ulaştırma Hizmetleri 
Bölümü/Deniz ve Liman 
İşletmeciliği Programı 

Öğretim 
Görevlisi  

1 

Denizcilik, Lojistik, İşletme, İşletme 
Yönetimi Bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans 
mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla, 
lisans mezuniyeti sonrası yükseköğretim 
kurumlarında ders verme deneyimine 
sahip olmak. 

Dış Ticaret Bölümü/Dış 
Ticaret Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Dış Ticaret, İthalat-İhracat, Pazarlama, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman 
alanlarının birinden tezli yüksek lisans 
mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla, 
lisans mezuniyeti sonrası yükseköğretim 
kurumlarında ders verme deneyimine 
sahip olmak. 

Otel, Lokanta ve İkram 
Hizmetleri Bölümü/ 

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm 
İşletmeciliği alanlarının birinden tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla sektörel iş 
deneyimine sahip olmak. 

Bilgisayar Teknolojileri 
Bölümü/ Bilgisayar 
Destekli Tasarım ve 
Animasyon Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Animasyon, Çizgi Film ve Animasyon, 
Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, 
alanında tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Belgelendirmek kaydıyla, lisans 
mezuniyeti sonrası yükseköğretim 
kurumlarında Hareketli Grafik Tasarım 
alanında ders verme deneyimine sahip 
olmak. 

Gıda İşleme Bölümü, 
Gıda Teknolojisi 

Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Biyomühendislik veya Gıda Mühendisliği 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, 
alanında tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Belgelendirmek kaydıyla, lisans 
mezuniyeti sonrası yükseköğretim 
kurumlarında Gıda Mikrobiyolojisi ağırlıklı 
laboratuvar uygulamalı ders verme 
deneyimine sahip olmak.  

 4654/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER
–– Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/4)
–– Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/5)
–– Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/6)
–– Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/7)
–– Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/8)
–– İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/9)
–– Makina Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ

(SGM-2022/10)
–– Asansör Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ

(SGM-2022/11)
–– İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ

(SGM-2022/12)
–– Kimya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ

(SGM-2022/13)
–– Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/14)
–– Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/15)
–– Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve

Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/16)
–– Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ

(SGM-2022/17)
–– Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında

Tebliğ (SGM-2022/18)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2022/5)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


